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1. VD har ordet
Followit erbjuder produkter och tjänster för mobil positionering och
närliggande tillämpningar inom transportnäringen, för skydd av fordon
och egendomar, för viltforskning och för jaktnäringen.
Marknaden för mobil positionering har genomgått omfattande
förändringar under 2000-talet. Positionering via GPS används i princip
överallt, i mängder av branscher och av många privatpersoner, med
ständigt nya tillämpningar och nya producenter av hårdvaruenheter. För
Followit innebär det utmaningar ur konkurrenssynpunkt och möjligheter
mot bakgrund av växande totalmarknad.
Vår strategi baseras på högkvalitativa, funktionella och kostnadseffektiva
lösningar inom nischområden med tillväxtpotential. En viktig del av
konceptet är synergier genom användning av en gemensam plattform,
Followit GEO, och möjlighet att enkelt ansluta nya hårdvaruenheter.
Inom Wildlife, forskning om vilda djur, är vi en ledande leverantör med
försäljning till projekt över hela världen. Skydd av och forskning om djur,
natur och ekologi är ett högaktuellt område och kommer sannolikt så
förbli.
Marknaden för skydd av bilar, båtar, entreprenadmaskiner, motorcyklar
och annan stöldbegärlig egendom drivs av behovet av trygghet, kontroll
och därmed affärsnytta. Möjlighet att spåra förlorad egendom är
väsentligt i många verksamheter och ger ofta direkta försäkringsfördelar.
För transportsektorn ger våra lösningar logistik- och effektivitetsvinster
genom kontroll över bland annat fordon, leveranser, ordershantering och
körbeteende.
Followit har det senaste året finansierats genom lån från Brohuvudet AB.
Genom förestående nyemission skapas en starkare balansräkning,
minskning av bolagets skulder och finansieringskostnader och därmed
den finansiella plattform som behövs för att utnyttja de affärsmöjligheter
vi ser på marknaden.
Fredrik Kjellander, VD.
Followit Holding AB (publ)
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2. Definitioner
I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges:
Med "Bolaget" eller "Followit" avses Followit Holding AB (publ) med
organisationsnummer 556540-7615.

Memorandumets distributionsområde
Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan i något annat land än
Sverige. Detta Memorandum vänder sig inte till personer där ytterligare
Memorandum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer
svensk rätt förutsätts. Memorandumet får inte distribueras i Kanada, USA
eller något annat land där distributionen eller detta Memorandum kräver
ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i
sådant land. Tvist med anledning av innehållet i detta Memorandum eller
därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk
domstol exklusivt.

Memorandumets tillgänglighet
Bolagets hemsida, www.followit.se
Bolagets aktier handlas på Aktietorget.

Uttalande om framtiden
Uttalanden om framtiden och övriga förhållanden i detta Memorandum
återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och
finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden utrycker endast de
bedömningar och antaganden som Bolaget gör vid tidpunkten för
Memorandumet.
Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på
att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.

3. Syftet med nyemissionen
Bolaget har under 2011 finansierats genom lån från Brohuvudet AB. Finansiering
har krävts dels på grund av negativt operativt kassaflöde och dels på grund av
minskade checkkrediter hos Followits affärsbank. Utestående lån till Brohuvudet
uppgår till 7,6 MSEK per den 31 maj 2012.
En förändrad finansieringsstruktur är önskvärd av flera skäl. För att förbättra
Bolagets förutsättningar att ta till vara framtida affärsmöjligheter behövs en starkare
balansräkning med lägre skuldsättning. Vidare eftersträvas lägre räntekostnader ur
såväl resultat som likviditetssynpunkt.
Syftet med nyemissionen är att tillföra Bolaget medel främst för återbetalning av lån
och därigenom skapa en förbättrad finansiell struktur och förbättrade operativa
förutsättningar.
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4. Villkor och anvisningar
Inbjudan till teckning i företrädesemission
Härmed inbjuds aktieägarna i Followit, i enlighet med villkoren i detta
dokument, att för en (1) per avstämningsdagen den 12 juni 2012 innehavd
aktie i Bolaget, teckna fyra (4) nyemitterade aktier till kursen 0,24 kronor
per aktie.
Erbjudandet, omfattande en företrädesemission av högst 36 571 652 aktier,
har beslutats av extra bolagsstämman den 4 juni 2012. Emissionen kan vid
fullteckning inbringa Bolaget högst 8 777 196,48 kronor, före
emissionskostnader.
Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 12 juni 2012 är registrerad som
aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att för en (1) befintlig aktie teckna
fyra (4) nya aktier.
Teckningsrätter
Aktieägare i Bolaget erhåller fyra (4) teckningsrätter för varje (1) innehavd
aktie. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie.
Teckningskurs
Teckningskursen är 0,24 kronor per aktie. Courtage utgår ej.
Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (nedan "Euroclear") för rätt till
deltagande i emissionen är den 12 juni 2012. Sista dag för handel i
Bolagets aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 7 juni 2012.
Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i emissionen
är den 8 juni 2012.
Teckningstid
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske under tiden från
och med den 14 juni 2012 till och med den 29 juni 2012. Efter
teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar
därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer att bokas bort från VPkontot och sker utan särskild avisering från Euroclear. Styrelsen i Bolaget
äger rätt att förlänga teckningstiden. Emissionen kan inte avbrytas efter det
att teckningsperioden har påbörjats.
Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter äger rum på Aktietorget under perioden 14
juni 2012 till och med 26 juni 2012. Aktieägare skall vända sig direkt till
sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra
köp och försäljning av teckningsrätten. Erhållna teckningsrätter måste
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antingen användas för teckning av aktier senast den 29 juni 2012 eller
säljas senast den 26 juni 2012 för att inte förfalla värdelösa.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar
Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen är
registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken,
erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi,
särskild anmälningssedel samt anmälningssedel för teckning utan
företräde. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt
förda förteckningen över panthavare med flera, erhåller inte någon
information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen
av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.
Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank
eller annan förvaltare erhåller ingen information från Euroclear. Teckning
och betalning skall istället ske i enlighet med anvisningar från respektive
förvaltare.

Teckning med stöd av företrädesrätt
Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant
betalning senast den 29 juni 2012. Teckning genom betalning skall göras
antingen
med
den
med
emissionsredovisningen,
förtryckta
inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogad till den
särskilda anmälningssedeln enligt följande två alternativ:

1) Emissionsredovisning — förtryckt inbetalningsavi

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas
för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som
underlag för teckning genom betalning. Särskild anmälningssedel skall då ej
användas. Observera att teckningen är bindande.

2) Särskild anmälningssedel
I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den
förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t ex genom att
teckningsrätter
förvärvas
eller
avyttras,
skall
den
särskilda
anmälningssedeln användas som underlag för teckning och betalning.
Teckningen är fullständig när både den särskilda anmälningssedeln samt
betalning inkommit till Aqurat Fondkommission.
Särskild anmälningssedel kan erhållas från Aqurat Fondkommission.
Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller faxas
enligt nedan och vara Aqurat Fondkommission tillhanda senast klockan
16.00 den 29 juni 2012. Om betalning sker på annat sätt än med den
vidhängande inbetalningsavin skall anmälningssedelns nummer anges
som referens vid betalning. Ofullständig eller felaktigt ifylld
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anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Observera att
teckningen är bindande.
Aqurat Fondkommission AB
Ärende: Followit
Box 3297
103 65 Stockholm
Fax 08-544 987 59
Tfn 08-544 987 55
Email info@aqurat.se (inskannad anmälningssedel)
Teckning utan företrädesrätt
För det fall samtliga teckningsrätter inte utnyttjas för teckning med
företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp,
besluta om tilldelning utan företrädesrätt. Sådan tilldelning skall i första
hand ske till bolagets tidigare aktieägare och vid överteckning ske pro rata i
förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen och, om detta
inte är möjligt, genom lottning. I andra hand skall tilldelning ske till annan
som anmält intresse om att få teckna aktier i emissionen och vid
överteckning ske i förhållande till det antal aktier som respektive intressent
anmält att få teckna och, om detta inte är möjligt, genom lottning.

Anmälan om att förvärva aktier utan företrädesrätt skall göras på
anmälningssedeln ”Teckning utan stöd av teckningsrätter” som finns att
ladda ner från www.aqurat.se. Anmälningssedeln skall vara Aqurat
Fondkommission AB tillhanda senast kl. 16:00 den 29 juni 2012. Anmälan
är bindande.
Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt
Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt,
lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en
avräkningsnota. Likvid skall erläggas till bankgiro enligt instruktion på
avräkningsnotan. Notera att det ej finns någon möjlighet att dra beloppet
från angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte likvid i rätt tid kan aktierna
komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan
överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som
ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för
hela eller delar av mellanskillnaden. Något meddelande lämnas inte till den
som inte erhållit tilldelning.
Aktieägare bosatta i utlandet
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i
USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien eller annat land
där deltagande i erbjudandet helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner) och vilka äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan
vända sig till Aqurat Fondkommission på telefon enligt ovan för
information om teckning och betalning.
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Betalda och tecknade aktier ("BTA")
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan
ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter
erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av BTA
skett på VP-kontot. Tecknade aktier benämns BTA till dess att
nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och omvandlingen skett
hos Euroclear.
Omvandling av BTA till aktier
Så snart emissionen registrerats hos Bolagsverket omvandlas BTA till
aktier utan särskild avisering från Euroclear.
Handel i BTA
Handel med BTA äger rum på Aktietorget från och med den 14 juni 2012
fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket och
omvandlingen från BTA till aktier sker.
Handel i aktien
Aktierna i Bolaget är noterade på Aktietoget. Aktien handlas under
kortnamnet FOLL och har ISIN SE0001253683. En börspost omfattar
en (1) aktie. Efter det att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket
kommer Bolaget att ansöka om listning av de nya aktierna vid Aktietorget.
Offentliggörande av utfallet i emissionen
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att
offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att ske
genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.
Rätt till utdelning
De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med för räkenskapsåret
2012, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda
i den av Euroclear förda aktieboken före avstämningsdagen för utdelning.
Aktiebok
Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras av Euroclear med
adress Euroclear Sweden AB, Box 191, SE- 101 23 Stockholm, Sverige.
Tillämplig lagstiftning
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk
rätt.
Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid
nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som
finns tillgänglig via Bolagets hemsida, dels av aktiebolagslagen (2005:551).
Viktig information från emissionsinstitutet
Den som avser teckna sig för finansiella instrument som erbjudandet avser
uppmanas att noga läsa igenom samtlig information som upprättats och
utgivits i samband med erbjudandet. Denna information tillhandahålls
endast på svenska. Mer information om Bolagets och dess verksamhet
finns att ta del av på Bolagets hemsida.
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I. Finansiella instrument som omfattas av erbjudandet har inte och avses
inte att registreras i något annat land än Sverige och kommer således inte
att erbjudas till försäljning i något annat land där sådan distribution (a)
förutsätter ytterligare memorandum eller andra åtgärder än som följer av
svensk rätt eller (b) strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i
sådant land.

II. Order enligt undertecknad anmälningssedel ger Aqurat fullmakt att för
undertecknads räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella
instrument enligt de villkor som gäller för erbjudandet. Ordern omfattas inte
av den ångerrätt som följer av Distans- och hemförsäljningslagen.
Tillvägagångssättet samt teckningsperioden för erbjudandet framgår av den
information som upprättats och utgivits i samband med erbjudandet.
Aqurat kategoriserar samtliga som tecknar aktier enligt erbjudandet
som icke professionella kunder enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Vid utförande eller vidarebefordran av order på tecknarens eget initiativ
tillhandahåller Aqurat tjänsten utan att göra en bedömning om tjänsten
är passande för tecknaren. De risker som följer med en investering i
sådana finansiella instrument som erbjudandet avser framgår av den
information som upprättats och utgivits i samband med erbjudandet.

III.

IV. Priset för de finansiella instrument som avses i erbjudandet framgår av
den information som upprättats och utgivits i samband med erbjudandet.
Skatter, courtage eller andra avgifter som kan komma att uppstå påföres
eller erlägges inte av Aqurat.
V. Personuppgifter som tecknaren lämnar i samband med anmälan eller som i
övrigt registreras i samband därmed behandlas av Aqurat enligt
Personuppgiftslagen (1998:204) för förberedelse och administration av
uppdraget. Lämnade uppgifter kan komma att registreras i Aqurats
investerarregister. Behandlig av personuppgifter kan även ske hos andra företag som
Aqurat eller emittenten samarbetar med.
VI. Aqurat ansvarar inte för tekniska fel, fel i telekommunikation eller fel i
posthantering i samband med inlämnandet av anmälningssedeln.
VII. Reklamation mot Aqurats utförande av den order som lämnats till Aqurat genom
undertecknad anmälningssedel skall ske utan oskäligt uppehåll. Om så ej skett kan
rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder gällande mot Aqurat gå
förlorad. Eventuella klagomål med anledning av Aqurats hantering av order som
lämnats till Aqurat genom undertecknad anmälningssedel kan skriftligen ställas till
Aqurats klagomålsansvarige på den adress, som anges på anmälningssedeln.
VIII. Vid eventuell tvist med Aqurat kan konsumenter också vända sig till Allmänna
reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08- 783 17 00,
www.arn.se.
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IX. Aqurat följer svensk lag. Materiell svensk rätt äger tillämpning på Aqurats
erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms tingsrätt är behörig
domstol.

5. Vision och affärsid é
Koncernen erbjuder innovativa och högteknologiska produkter och system för
positionering genom mobil kommunikation. Lösningarna används idag främst
inom
transportsektorn,
säkerhetsindustrin,
i
djurhushållning,
för
forskningstillämpningar samt av privatpersoner för övervakning av värdefulla
egendomar. Syftet är att erbjuda system som tillgodoser kundens strävan i att
skapa trygghet och ökad kontroll, och därigenom effektivisering av befintliga
affärsprocesser.
Koncernens marknad är fördelad på de fyra affärsområdena Guard, Watch,
Outdoor och Wildlife.


Followit Guard – utveckling, marknadsföring och försäljning av
produkter och tjänster till säkerhetsmarknadens olika segment för
positionering, övervakning och kontroll av mobila enheter.



Followit Watch - utveckling, marknadsföring och försäljning av
positioneringsoch
logistiklösningar
till
företag
med
entreprenadmaskiner, lastbilsåkerier, företag med servicebilar,
företagsbilparker och liknande branscher.



Followit Track Outdoor - utveckling, marknadsföring och försäljning
av produkter och tjänster till distributörer och slutkonsumenter för
positionering och andra tjänster för jakthundar och husdjur.



Followit Track Wildlife - utveckling, marknadsföring och försäljning av
produkter och tjänster för forskning om vilda djur och för boskap.

Gemensamt för bolagets affärsområden är användningen av plattformen
Followit GEO för presentation av positioneringsdata och tilläggsfunktionalitet
som skapar kundnytta.
Followit Guard
Bolaget marknadsför inom Followit Guard den egenutvecklade produkten
Appello. Produkten produceras i Kina och säljs i Norden av Followits egen
säljkår och internationellt av Custodia Ltd. Produkten positioneras genom
triangulering och kan därför ge positioner över hela världen, kräver inte GPStäckning och är mindre känslighet för begränsad täckning i mobilnät. Den kan
även närpejlas över radionätet vid spårning.
Appello har slagit väl i Sverige och i Storbritannien och kommer successivt att
lanseras på ytterligare marknader.
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Followit Watch
Followit är en lösningsleverantör inom marknaden för fordonslogistik, där våra
lösningar baseras på vår egen mjukvaruplattform till vilken vi ansluter olika
leverantörers hårdvaruenheter, exempelvis handdatorer från Motorola och
GPS-enheter från Enfora.
Bolagets strategi bygger på utveckling av funktionella mjukvarutjänster som
tillsammans med våra samarbetspartners hårdvaruenheter bildar kompletta
kundlösningar.
Followit Track Outdoor
Huvudprodukten inom Followit Track Outdoor är en egenutvecklad GPSbaserad jakthundspejl, Contact GPS. Hundpejlen säljs via detaljister i
grossister i jaktnäringen.
Produkten har utvecklats för att hålla hög nivå gällande funktionalitet och
prestanda. Strategiskt viktigt är uppbyggnad av försäljningskanaler i de större
europeiska länderna.
Utöver Contact GPS, marknadsför och säljer Followit produkter från bland
annat
MSA
Sordin
(främst
hörselskydd)
och
TreSpa
(vakumförpackningsmaskiner) till jaktsektorn.
Followit Track Wildlife
Followit är en internationellt erkänd leverantör av positioneringshalsband för
vilda djur i forskningssyfte. Halsbanden är egenutvecklade och produceras
huvudsakligen
i
egen
regi.
Produktsortimentet
innehåller
olika
nedladdningstekniker beroende på kundernas geografiska miljö och
arbetssätt; satellit (Iridium), GSM, VHF eller UHF. Bolaget har under årens
lopp leverererat halsband till projekt i ett hundratal länder.
Bolagets strategi för ökade marknadsandelar bygger på fortsatt
produktutveckling med huvudinriktning på mjukvara, successivt ökad
produktionseffektivitet och ökad försäljningsaktivitet.
Inom området Track Wildlife säljs positioneringshalsband speciellt anpassade
för renar och boskap. Dessa produkter bygger på samma teknik som
halsbanden för vilda djur.
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6. Framtida utsikter
Bolaget budgeterar totalt sett en omsättningstillväxt om 30 % för
innevarande år jämfört med 2011. Vi bedömer att goda affärsmöjligheter
finns inom alla fyra affärsområden och att förutsättningar finns för
lönsamhet.
Vi bedömer att marknadens totala storlek kommer att vara konstant för
Followit Watch, Followit Outdoor och Followit Wildlife och växande för
Followit Guard under de kommande åren inom våra segment.
Marknaden för Followit Guard styrs av behov av skydd och kontroll samt
möjligheten att återfå förlorad egendom. Marknadstillväxt ses här främst
på internationella marknader.
Inom Followit Guard sker snabb teknologi- och produktutveckling och vår
strategi för ökade marknadsandelar bygger på tjänsteutveckling och
flexibilitet genom möjlighet att ansluta nya hårdvaruenheter som konstant
lanseras på marknaden.
Jaktnäringen och jaktintresset är stort i många länder och bedöms vara så
även fortsättningsvis. Potentialen för Contact GPS bedöms vara betydande.
Inom Wildlife styrs efterfrågan och marknadens tillväxt i hög grad av total
finansieringsnivå för denna typ av projekt. Forskning om och skydd av
vilda djur är ett område vi bedömer kommer behålla eller öka sin
nuvarande nivå av anslagsfinansiering.

7. Finansiell historik
Finansiella nyckeltal för Koncernen för de senaste fem åren presenteras i
tabellen nedan:
Nyckeltal
Nettoomsättning, MSEK
Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK
Rörelseresultat efter avskrivningar, MSEK
Resultat efter skatt, MSEK
Resultat per aktie, SEK*
Soliditet, %
Antal aktier vid årets slut (tusental)
Antal anställda

2011

2010

2009

2008

2007

23,9
-1,9
-4,1
-7,3
-0,80
68,4%
9 143
20

28,2
-15,9
-19,6
-19,9
-2,92
74,9%
9 143
23

35,0
-2,3
-5,8
-4,6
-0,91
73%
5 079
21

47,0
-2,7
-6,4
-5,5
-1,08
76%
5 079
27

48,7
3,0
-0,2
-0,7
-0,28
64%
2 539
33

Resultat per aktie i tabellen ovan är baserat på medelantal antal aktier
under året och justerat för omvänd split 100:1 genomförd under 2010.
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Koncernens resultaträkning för 2011 och 2010 presenteras nedan.

Resultaträkning (TSEK)

H EL Å R
2011

2010

Nettoomsättning
Förändring av produkter i arbete
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga intäkter

23 945
-290
551
126

28 217
354
1 793
123

Summa intäkter

24 332

30 487

Handelsvaror
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Övriga rörelsekostnader

-11 490
-10 748
-3 718
-306

-18 392
-14 778
-12 886
-361

Rörelseresultat före avskrivningar

-1 930

-15 930

-2 200

-3 668

Rörelseresultat efter avskrivningar

-4 130

-19 598

Resultat från andelar i koncernföretag
Ränteintäkter
Finansiella kostnader

-2 625
3
-579

0
0
-366

-7 331

-19 963

0

60

-7 331

-19 903

-7 331

-19 903

Avskrivningar

Resultat före skatt
Inkomstskatt
Periodens resultat
Resultat hänförligt till:
moderbolagets ägare
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Koncernen balansräkning för 2011 och 2010 presenteras nedan:

Balansräkning (TSEK)

2011-12-31

2010-12-31

26 864
396
4 088
81

30 954
346
4 088
65

31 428

35 453

7 718
1 920
722
958
807

7 383
3 320
1 744
1 028
676

Omsättningstillgångar

12 125

14 151

SUMMA TILLGÅNGAR

43 553

49 604

Summa eget kapital

29 808

37 139

0

0

1 909
9 214
2 173
450

1 501
5 009
5 753
202

Kortfristiga Skulder

13 746

12 465

Summa skulder

13 746

12 465

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

43 553

49 604

Immateriella tillgångar
Inventarier, installationer och utrustning
Uppskjuten skattefordran
Långfristiga fordringar
Anläggningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fordringar
Likvida medel

Långfristiga Skulder
Leverantörsskulder
Upplåning
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga kortfristiga skulder
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Koncernen finansieringsanalys för 2011 och 2010 presenteras nedan:

Kassaflödesanalys (TSEK)

H EL Å R
2011

2010

-4 130
2 200
-576
-335
1 400
1 092
408
-3 332

-19 598
3 233
-365
1 656
4 790
521
-2 382
2 993

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-3 272

-9 152

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Depositioner
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av immateriella tillgångar

-16
-234
-551

10
-115
-1 793

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-801

-1 898

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Nyemission, netto efter emissionskostnader
Upptagna lån
Amortering av lån
Förändring checkräkningskredit
Förändring långfristiga skulder

0
6 000
0
-1 795
0

14 352
1 700
-4 700
-524
0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

4 205

10 828

Totalt kassaflöde

132

-222

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

676
807

898
676

-3 272
-801
4 205

-9 152
-1 898
10 828

Förändring av likvida medel

132

-222

Likvida medel vid periodens slut

807

676

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet
Finansiella poster
Ökning/minskning av varulager
Ökning/minskning av kundfordringar
Ökning/minskning av kortsiktiga fordringar
Ökning/minskning av leverantörsskulder
Ökning/minskning av övriga skulder

Kassaflödesanalys i sammandrag
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
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8. Aktiekapital
Bolaget hade före beslut på extra bolagsstämma den 4 juni 2012 ett
aktiekapital om 18 285 826 kr, fördelat på 9 142 913 aktier.
Genom Bolagets beslut på extra bolagsstämma den 4 juni 2012, och
förutsatt att förestående nyemission blir fulltecknad, kommer bolaget ha
ett aktiekapital om 9 142 913 kr fördelat på 45 714 565 aktier.
Nedan framkommer förändringar i aktiekapitalet.
Förändring
Bolagsbildning
Split 1:5000
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Omvänd split 100:1
Nedskrivning
Nedskrivning
Nyemission

Förändrat belopp
100 000
0
69 128
3 213 432
563 760
363 636
269 440
100 000
400 000
5 079 396
8 127 034
0
9 142 913
7 314 330
7 314 330

Summa efter ändring
100 000
100 000
169 128
3 382 560
3 946 320
4 309 956
4 579 396
4 679 396

Registrerat
1997
2004

5 079 396
10 158 792
18 285 826
18 285 826
9 142 913
1 828 582
9 142 913

2004
2004
2004
2005
2006
2006
2007
2008
2010
2010

De tre sista raderna i kursiv stil är ej registrerade händelser.

16

9. Ägarbild
Bolagets tio största aktieägare per den 31 december 2011.
N am n
Anders Walldov via bolag
Hans Sköld
Ylva Homle-Sjöberg
SEB Life Assurance Co
Kåre Gilstring
Royal Skandia Life
Staffan Nilsson
Avanza Pension
Nordnet Pensionförsäkringar AB
JP Morgan Bank
Summa

10.

Antal aktier
2 710 000
1 140 612
468 831
253 805
216 600
215 820
210 424
190 506
180 903
162 700

Innehav (%)
29,6 %
12,5 %
5,1 %
2,8 %
2,4 %
2,4 %
2,3 %
2,1 %
2,0 %
1,8 %

5 750 201

62,9 %

Konkurrenter

Bolaget är konkurrensutsatt inom samtliga affärsområden.
Inom Followit Guard och Followit Watch finns några större och ett stort
antal mindre aktörer med liknande produkter och tjänster.
Konkurrenssituationen inom Followit Outdoor är betydande på
hemmamarknaderna i Norden och Norge där jakthundspejlar med GPSfunktion är spridda och använda. Internationellt sett är GPS-teknik inte
lika etablerad inom jaktnäringen.
Gällande Followit Wildlife konkurrerar Followit med ett tiotal aktörer på
världsmarknaden. Då produkterna ställer höga krav på hållfasthet och
tålighet i fält bedöms det relativt svårt för nya aktörer att snabbt etablera
sig.

11.

Risker

Ett antal risk faktorer kan ha en negativ inverkan på verksamheten i Bolaget.
Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets
tillväxtmöjligheter. Nedan beskrivs riskfaktorer utan inbördes ordning och
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utan anspråk på att vara heltäckande. Varje investerare bör därför göra en
sammantagen bedömning, där även övrig information i detta memorandum
tillsammans med allmänna omvärldsfaktorer vägs in.

RISKFAKTORER RELATERADE TILL BOLAGETS VERKSAMHET
Finansieringsbehov och kapital
En rad åtgärder har genomförts för att reducera kostnaderna och öka
intäkterna i Bolaget. Det kan dock inte sägas med säkerhet om eller när
Bolaget kan komma att bli vinstgivande och generera tillräckliga medel för
sin framtida finansiering.

Leverantörer
Bolaget är beroende av ett antal leverantörer. Om vissa leverantörer skulle
avsluta sitt samarbete med Bolaget, eller av annan anledning inte kan
leverera sina tjänster kan det försvåra för Bolaget att upprätthålla delar av
sin verksamhet.

Konjunktur
Om rådande konjunktur skulle försämras kan det påverka Bolagets
verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt.

Konkurrens
Bolaget har konkurrenter som är större och finansiellt starkare än Bolaget.
Konkurrenternas agerande kan leda till svårighet för Bolaget att nå fram
med sin marknadsföring, samt pressa marginalerna i branschen, vilket kan
påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt.

Valutakurs förändringar
Bolaget agerar på en internationell marknad och har intäkter och
kostnader i olika valutor. Förändringar i den svenska kronans värde i
förhållande till andra länders valutor påverkar storleken på Bolagets
intäkter, kostnader och resultat.

R I SK F A K TO R ER R E L A T E R AD E T I LL F Ö R E LI GG A N D E
N Y E M IS S IO N
Eventuell avkastning på investeringen
Avkastningen på investeringen är direkt knutet till Bolagets framtida resultat.
Det kan inte sägas med säkerhet om eller när Bolaget kommer att lyckas bli
vinstgivande och visa tillväxt.
Likviditetsbrist i Bolagets aktie
Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas kan det innebära svårigheter för
aktieägarna att sälja sina aktier.
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12. Finansiell information – Årsredovisning,
Kvartalsrapport och övrig information
Årsredovisningens och övriga handlingars tillgänglighet
Bolaget offentliggjorde sin årsredovisning för 2011 den 5 april 2012.
Bolagets rapport för första kvartalet 2012 publicerades den 27 april 2012.
Den 18 maj 2012 publicerade Bolaget fullständigt beslutsförslag till extra
bolagsstämma den 4 juni 2012. I materialet ingick styrelsens redogörelse
enligt ABL 13 kap 6 § i vilken framgick att nedskrivning görs av
goodwillposter i Koncernen och som en konsekvens därav nedskrivning av
aktier i koncernföretag i Bolaget.
Årsredovisningen, rapport för första kvartalet 2012 och övrigt material
nämnt ovan finns tillgänglig för nedladdning på bolagets hemsida:
www.followit.se
Handlingarna kommer också att sändas till de aktieägare som begär det
och uppger sin postadress.
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