ERBJUDANDE
INFÖR NOTERING AV
GREATER THAN AB
PÅ AKTIETORGET

INBJUDAN TILL TECKNING
Styrelsen för Greater Than AB inbjuder härmed allmänheten
att teckna nyemitterade aktier i Bolaget.
EMISSIONSVOLYM: Erbjudandet omfattar högst
1 151 830 aktier. Vid fulltecknad nyemission tillförs Bolaget
cirka 21,9 MSEK före emissionskostnader om cirka 2,0
MSEK. Lägsta gräns för genomförande av nyemissionen och
därigenom även noteringen är 10,0 MSEK.
TECKNINGSTID: 22 april – 12 maj 2014.

NOTERING PÅ AKTIETORGET: Aktien är planerad att
anslutas till AktieTorget. Första handelsdag beräknas bli den
9 juni 2014.

INFORMATION OM AKTIEN
HANDELSPLATS: AktieTorget
ISIN-KOD: SE0005881554
KORTNAMN: GT
VALUTA: Aktien är denominerad i svenska kronor (SEK).

TECKNINGSKURS: Teckningskursen är 19 SEK per aktie.

AMBASSADÖRER FÖR ENERFY

TECKNINGSPOST: Minsta teckningspost är 250 aktier,
motsvarande ett värde av 4 750 SEK. Därutöver valfritt antal.

De som på anmälningssedeln ikryssat tillämplig ruta och
därigenom väljer att bli ambassadörer för Enerfy får ett Enerfy
Driving Package, bestående av en OBD-läsare och appen
Enerfy Premium, utan kostnad i samband med Erbjudandet.
Endast aktieägare som erhåller tilldelning i Erbjudandet överstigande eller motsvarande en teckningspost om 250 aktier
får ta del av detta erbjudande.

TECKNINGSÅTAGANDEN: Ett antal befintliga aktieägare
samt delar ur styrelse och ledning ämnar teckna aktier till ett
värde av motsvarande 3,2 MSEK i nyemissionen.
VÄRDERING: Cirka 100 MSEK (pre-money)

OBSERVERA att detta endast är ett kort utdrag ur det informationsmemorandum som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.greaterthan.eu,
Remiums hemsida www.remium.com samt på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se. Varje beslut att investera i Bolaget skall baseras på informationen
i hela informationsmemorandumet. Denna sammanfattning och informationsmemorandumet utgör inget prospekt som registrerats hos Finansinspektionen
i enlighet med bestämmelserna i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Greater Than i korthet
Greater Than har utvecklat produkten Enerfy Driving – ett ”»RunKeeper«* för bilister,
som efter testlansering redan har över 8 000 användare. Enerfy Driving gör för första
gången bilkörning jämförbart oavsett bilmärke, bränsleförbrukning och trafik.
Med Enerfy kan förare jämföra sig med andra i hur smart de kör – en social plattform för
bilister. Produkten består av en applikation (»app«) och en hårdvara som säljs i konsumentledet till kampanjpriset 299 SEK. Hårdvaran, en s.k. OBD-läsare, kopplas enkelt in
i bilens servicekontakt som återfinns i förarutrymmet.
Bolaget planerar en omfattande lansering av Enerfy Driving och genomför därför en
nyemission i syfte att finansiera marknadsförings- och försäljningsåtgärder.

VD har ordet
Genom vår notering av Greater Than på AktieTorget har du
möjlighet att bli delägare i ett bolag som med produkten
Enerfy Driving skapar engagemang. Enerfy Driving visar på
ett roligt och upplyftande sätt hur bra du kör och gör det möjligt att jämföra dig med dina vänner och övriga förare i världen, oavsett bilmärke och dess bränsleförbrukning. Det är
en produkt som är kul, enkel och som dessutom är viktig för
miljön.
Enerfy Driving-paketet består av en inspirerande app och en
designad hårdvara som enkelt kopplas till bilens OBD-kontakt. Enerfy Driving kan sägas vara bilkörningens motsvarighet till marknadens träningsappar.
Värden som våra användare uppskattar är att de vet och kan
följa hur bra de kör och att de kan jämföra sig med andra på ett
uppmuntrande sätt. Trenden att mäta och utveckla oss själva
samt tävla och jämföra med vänner och bekanta, tror jag att
vi bara sett början på. Här fyller Enerfy Driving ett tomrum
eftersom bilkörning nu blir jämförbart oavsett var på jorden
du befinner dig.
Att vara en del av, och själv konkret kunna bidra till, ett av
världen största CO2-initiativ är det många som passionerat
brinner för. Enerfy visualiserar hur mycket din smarta körning bidrar till lägre CO2-utsläpp. Ju miljömässigt smartare
du kör desto högre poäng får du.
Vi som arbetar på Greater Than har betydande erfarenheter av att lansera produkter samt bygga bolag och vi har med
framgång utvecklat tekniska- och sociala plattformar för
förare sedan 2004.

Enerfy är en vidareutveckling av produkten LeanHaulage som Greater Than utvecklat till proffschaufförer och sålt
till transportföretag. Ny teknik har gjort det möjligt att göra
Enerfy lättillgänglig för alla bilförare.
Enerfy är byggd med hjälp av en stabil och välbeprövad teknik, som analyserat bilkörning genom en egenutvecklad unik
algoritm sedan 2004.
Vi tar nu in kapital för att marknadsföra och sälja den välbeprövade produkten Enerfy globalt. Vi har en produkt med
många uppskattade funktioner och jag vågar säga att vår
lösning är den bästa i sitt slag på marknaden. Vi har en plan
för hur vi på ett smart och effektivt sätt ska nå ett stort antal
användare. Med ett kampanjpris på endast 299 SEK och värden som värmer hjärtat och plånboken vill vi vara det självklara valet för alla bilister.
Liselott Johansson
Verkställande Direktör

»Med Enerfy blir
det både roligt
och meningsfullt
att köra smart«

*RunKeeper är en app som möjliggör för användaren att följa, mäta och analysera sina träningsaktiviteter samt dela informationen med andra användare genom ett socialt nätverk.
Rättigheterna till RunKeeper innehas av FitnessKeeper Inc, 580 Harrison Avenue, Boston MA 02118, USA.”

Produkten Enerfy
Enerfy Driving är en produkt som gör att användarna kan mäta, jämföra och effektivisera
bilkörning oberoende av bilmärke, bränsleförbrukning eller trafikförhållanden. Smart bilkörning blir ett nöje. Med Enerfy kan användarna dela sina framgångar och erfarenheter
med andra och enkelt publicera bilder och texter. Enerfy är även integrerat mot Facebook
och Twitter.
Enerfypoängen baseras på hur smart man kört och jämförs
direkt efter körningen med vänner, genomsnittet och de bästa förarna i världen. Med varje körning finns även individuellt
anpassade tips och förslag på förbättringar. Historiken sparas
med statistik och kartinformation för att enkelt kunna jämföra resultaten över tid.

Marknaden i korthet
Enerfy Driving tillhör en snabbt växande marknad som
benämns »Quantified self«. Uttrycket myntades i teknologitidskriften Wired 2007 och beskriver hur människor registrerar sina aktiviteter och drar slutsatser från insamlad data.
Trenden har förstärkts och är idag globalt utbredd och flera
företag tillhandahåller appar med tillhörande hårdvaror för
att mäta och ge feedback, exempelvis Nike, Polar och Garmin.
Trenden »Quantified Self« har nu även nått till personbilsmarknaden där Enerfy hjälper användarna att mäta och jämföra sin bilkörning, oberoende av bilmärke.

Samarbete med FiA*
Enerfy är plattformen som motorsportsorganisationen FiA
använder för att visa hur kul det är att köra smart, när det blir
jämförbart. Enerfy står även för tekniken inom ramen för EU
projektet iMobility, vid demonstrationen av goda exempel.

Enerfypoängen baseras på hur smart man kört och jämförs direkt efter
körningen med vänner, genomsnittet och de bästa förarna i världen.

Inspiration till smart körning
EcoDriving, eller att köra energismart, är i teorin inte svårt
och det sparar såväl pengar som minskar bilens miljöpåverkan.
I praktiken har det dock visat sig svårt att få ut den fulla potentialen ur EcoDriving då bra mätmetoder och enkel återkoppling tidigare saknats. Framförallt är det bristen på inspiration
att köra smartare som varit det stora problemet; det har helt
enkelt inte tidigare varit tillräckligt roligt att köra smart.
Genom Enerfy får användarna inspiration till att förbättra sin
körning genom att:
• Umgås, mäta och jämföra sig med andra bilister i smartkörning.
• Göra något konkret för miljön och sänka CO2 utsläppen.
• Få en trivsammare körupplevelse med mindre stress.
•
Åtnjuta potentialen att i genomsnitt spara cirka 20
procent av bränslekostnaden.

Enerfy Driving tillhör ett växande fenomen som benämns »Quantified self«
Att mäta sina prestationer, få feedback och samverka i ett socialt nätverk.

* FiA - Fédération Internationale de l´Automobile – Huvudman för motorsportvärlden
över och företrädare för 60 miljoner bilister från över 230 medlemsföreningar, ägare av
F1 och flera andra motorsporttävlingar.

STYRELSE

ÖVRIGT

STEN FORSEKE
Styrelseordförande (född 1959)
Grundare av Greater Than 2004. Sten grundade bolaget
Berifors AB år 1988 som vid sammanslagningen med Stoneridge Inc, år 1998, hade en omsättning på 900 miljoner SEK

Handlingar enligt nedan finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.greaterthan.eu, Remiums hemsida www.remium.
com samt på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se
• Informationsmemorandum, inklusive fullständiga villkor
och anvisningar
• Anmälningssedel

ROGER KARLSSON
Styrelseledamot (född 1957)
Under 1995 startade Roger förvaltningsbolaget Scandem.
Bolaget kom senare att växa till en av Nordens största förvaltningsbolag för tung industri med en omsättning på ungefär
1,3 miljarder SEK.
TINA THÖRNER
Styrelseledamot (född 1966)
Tina Thörner har genom sitt bolag, Tina Thörner Consulting
GmbH, arbetat som professionell andreförare till bland andra
Colin McRae, Ari Vatanen, Nasser Saleh Al-Attiyha.
EVA FORS
Styrelseledamot (född 1969)
Eva Fors har varit verksam inom Microsoftkoncernen sedan
1995 och tillhör sedan den 1 oktober 2012 ledningsgruppen för
det svenska dotterbolaget, Microsoft Aktiebolag. I detta bolag
är Eva operativ chef och leder bolagets marknadsföringsorganisation.
PER MADE
Styrelseledamot (född 1969)
Per Made har mer än tio års operativ erfarenhet av internetbaserad marknadsföring, främst inom områden såsom digitala
affärsmodeller och digital kundanskaffning. Per är medgrundare till annonsteknologibolaget Qwaya AB där han sedan 2012
arbetar som kommersiell chef.

LEDNING
LISELOTT JOHANSSON
VD (född 1975)
Liselott Johansson har varit VD för Greater Than Svenska AB
sedan 2008. Liselott har en bakgrund inom bilindustrin och
medicinteknik. Liselott har arbetat som senior projektledare för Stoneridge Electronics med eget budgetansvar om 45
MSEK vid framtagandet av informations- och elektroniksystem till fordonstillverkare som t.ex. Volvo, Scania, DaimlerChrysler och MAN.
ANDERS LINDELÖF
Utvecklingschef (född 1972)
Anders Lindelöf har varit verksam inom Greater Than-koncernen sedan bildandet och är medgrundare tillsammans med
Sten Forseke. Anders har sedan 1995 arbetat med design, arkitektur och utveckling av mjukvara.
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