
VARFÖR INVESTERA I NTG?
700 % i omsättningsökning från 1,6 MSEK till 11,2 MSEK på 1 år – NTG har under 2016 fått ett stort 
marknadsgenombrott. 

Tillväxten under inledningen av 2017 har fortsatt öka kraftigt där januari och februaris omsättnings-
mål överträffades med nästan 30 %.

First-mover advantage – NTG är det naturliga och primära valet för norrmän som vill handla FMCG 
(Fast Moving Consumer Goods) online från Sverige tack vare sin tidiga och lyckade marknadsetablering.

Snabbt växande e-handel med stora mål – Tillväxten är en av de viktigaste faktorerna inom e-handel 
och att vara störst på en oexploaterad marknad såsom den NTG verkar på ger en stor fördel gentemot 
konkurrenter.

Bolagets finansiella mål är att NTG 2019 ska omsätta 100 MSEK med en bruttomarginal på 45 %.

Hög skalbarhet i NTGs affärsmodell som kallas Dropshipping - NTG äger hemsidan och kunden.

Lager och logistik outsourcas vilket ger låga overheadkostnader samt stora och förenklade tillväxt-
möjligheter.

Positiva kassaflödeseffekter – Varje köp betalas direkt på hemsidan av kunden samtidigt som NTGs 
fördelaktiga kredittider gentemot leverantörer gör att NTG aldrig ligger ute med pengar för inköp och 
orders.

Stor uppmärksamhet i media – Under 2016 och inledningen av 2017 har NTG gjort Tv-reklam samt fått 
flera artiklar och reportage publicerade om sig i några av Norges största nyhetssajter och mediekanaler 
(Aftenposten, VG.no, m.fl).

Uppmärksamheten i media har lett till att NTG nu samarbetar med Orkla, som är en av Nordens ledan-
de producenter inom FMCG, och därigenom får tillgång till att sälja hela Orklas sortiment av konfektyr. 
NTG har även under 2017 tecknat avtal med Norges största varumärke inom choklad, Freia.
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DEFINITIONER
I detta Memorandum gäller följande definitioner 
om inget annat anges; Med ”NTG” eller ”Bolaget” 
avses Net Trading Group AB (publ) med orga-
nisationsnummer 556994-2930 och med säte 
i Göteborg, Västra Götalands län i Sverige. Med 
“Erbjudandet” eller ”Emissionen” avses den före-
liggande företrädesemissionen om 15 MSEK.

LAGEN OM HANDEL MED FINANSIELLA 
INSTRUMENT
Detta Memorandum är upprättat i enlighet med 
lagen om handel med finansiella instrument 
(1991:980) där emissioner som understiger 2,5 
miljoner euro enligt 2 kapitel, 4 §, punkt 5 är un-
dantagna från prospektskyldighet. Det innebär 
att Memorandumet inte har registrerats vid eller 
godkänts av Finansinspektionen.

MEMORANDUMETS DISTRIBUTIONSOMRÅDE
Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan 
därom i något annat land än Sverige. Inbjudan 
enligt detta Memorandum vänder sig inte till 
personer vars deltagande förutsätter ytterligare 
Memorandum, registreringsåtgärder eller andra 
åtgärder än de som följer svensk rätt. Memoran-
dumet får inte distribueras i Australien, Japan, 
Kanada, Nya Zeeland, USA eller något annat land 
där distributionen eller denna inbjudan kräver 
ytterligare åtgärder enligt föregående mening 
eller strider mot regler i sådant land. För Memo-
randumet gäller svensk rätt. Tvist med anledning 
av innehållet i detta Memorandum eller därmed 
sammanhängande rättsförhållanden skall avgö-
ras av svensk domstol exklusivt. 

MEMORANDUMET TILLGÄNGLIGT 
Memorandumet finns tillgängligt på NTGs hu-
vudkontor, på Bolagets hemsida www.maxgodis.
se, på www.gcf.se, samt via www.aqurat.se.

UTTALANDEN OM FRAMTIDEN
Uttalanden om framtiden och övriga framtida 
förhållanden i detta Memorandum återspeglar 
styrelsens nuvarande syn avseende framtida 
händelser och finansiell utveckling. Framåtrikta-
de uttalanden uttrycker endast de bedömningar 
och antaganden som Bolaget gör vid tidpunkten 
för Memorandumet. Dessa uttalanden är väl ge-
nomarbetade, men läsaren uppmärksammas på 
att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är 
förenade med osäkerhet.

Även om styrelsen anser att de förväntningar 
som återspeglas i framåtriktade uttalanden är 
rimliga, kan inga garantier lämnas för att dessa 
förväntningar kommer att infrias. Framåtriktade 
uttalanden uttrycker endast styrelsens bedöm-
ningar och antaganden vid tidpunkten för Me-
morandumet. Läsaren uppmanas att ta del av 
den samlade informationen i Memorandumet 
och samtidigt ha i åtanke att framtida resultat, 
utveckling eller framgångar kan komma att skilja 
sig väsentligt från styrelsens förväntningar. Net 
Trading Group NTG AB (publ) gör inga utfästelser 
att offentligt uppdatera eller revidera framåtrik-
tade uttalanden till följd av ny information, fram-
tida händelser eller annat utöver vad som krävs 
enligt lag eller Nordic Growth Market – NGMs 
regelverk.

INFORMATION FRÅN TREDJE PART
Memorandumet innehåller flera hänvisningar till 
information och marknadsstatistik framställda 
av tredje part. Ingen av dessa källor har, såvitt 
styrelsen känner till, några väsentliga intressen 
i NTG. Information från sådan tredje part som 
ingår i Memorandumet har återgivits korrekt och 
såvitt Bolaget kan känna till genom jämförelse 
med annan information har inga uppgifter ute-
lämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna 
informationen felaktig eller missvisande.

HANDLINGAR SOM INFÖRLIVAS GENOM 
HÄNVISNING 
Årsredovisningarna för 2016 och 2015 är inför-
livade i detta Memorandum genom hänvisning 
och ska läsas som delar därav. Ovan nämnda 
handlingar kan laddas ner från Bolagets hemsida 
www.maxgodis.se. Se även avsnittet ”Legala frå-
gor och övrig information” på sidan 33.

DISCLAIMER
Göteborg Corporate Finance AB är finansiell 
rådgivare till Net Trading Group NTG AB (publ) i 
samband med förestående emission. Då samtli-
ga uppgifter härrör från Net Trading Group NTG 
AB friskriver sig GCF från allt ansvar avseende 
innehållet i detta dokument. Detta även avseen-
de andra än direkta eller indirekta ekonomiska 
konsekvenser till följd av investerings- eller andra 
beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter-
na i detta dokument

http://www.aqurat.se
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RISKFAKTORER

En investering i NTG AB utgör en affärsmöjlighet, men innebär också risker. Dessa kan på 
grund av omvärldsfaktorer och Bolagets affärsinriktning vara svåra att förutse och kvantifie-
ra. Hela det investerade kapitalet kan förloras. I företag med ringa eller begränsad historik 
kan risken ses som extra stor. För att bedöma Bolaget är det viktigt att beakta de personer 
som skall driva verksamheten, deras bakgrund, samt riskprofilen i den verksamhet som 
skall bedrivas. Den som överväger att teckna sig för köp av aktier i Bolaget bör inhämta råd 
från kvalificerad rådgivare. Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som har betydelse för 
bedömningen av Bolaget och dess aktie. Riskfaktorerna är inte framställda i prioriteringsord-
ning och gör inte anspråk på att vara heltäckande.

BOLAGSRISKER

BEGRÄNSADE RESURSER 
NTG är ett litet bolag med begränsade resurser 
vad gäller ledning, administration och kapital. 
För genomförandet av strategin är det av vikt att 
resurserna disponeras på ett för Bolaget optimalt 
sätt. Det finns en risk att Bolagets resurser inte 
räcker till och att Bolaget därmed drabbas av fi-
nansiellt såväl som operativt relaterade problem 

BEROENDE AV NYCKELPERSONER OCH 
MEDARBETARE
Bolaget baserar sin framgång på ett fåtal perso-
ners kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget 
är beroende av att i framtiden kunna finna kva-
lificerade medarbetare. Bolaget arbetar med att 
minska beroendet genom en god dokumentation 
av rutiner och arbetsmetoder. Kritiska handlingar 
såsom t.ex. viktiga avtal förvaras på en extern 
server. Intjäningsförmåga och kapitalbehov Det 
kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräk-
nat, innan Bolaget når ett positivt kassaflöde. Det 
kan inte heller uteslutas att Bolaget i framtiden 
har ett större kapitalbehov än vad som idag be-
döms som nödvändigt. Det finns inga garantier 
att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare 
fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att gene-
rera vinster i tillräcklig omfattning kan påverka 
Bolagets marknadsvärde. 

KONKURRENS FRÅN ANDRA AKTÖRER 
NTG säljer dagligvaror och hälsoprodukter på en 
konsumentmarknad som överlag präglas av hård 
konkurrens. Flera aktörer erbjuder liknande varor 

till en likartad prisbild. Bolagets konkurrenter 
återfinns såväl i fysiska butiker som inom e-han-
deln. Generellt är priset en av de mest avgörande 
konkurrensfaktorerna och det kan inte uteslu-
tas att Bolaget misslyckas att ta ut ett tillräckligt 
högt pris för att generera en tillfredsställande 
lönsamhet. NTGs kunderbjudande baseras idag 
till stor del på generösa köpvillkor såsom billig 
frakt, moms och tullfrihet upp till 350 NOK. Om 
dessa villkor blir en naturlig framtida praxis inom 
bolagets segment försämras Bolagets nuvarande 
kunderbjudande gentemot dess konkurrenter vil-
ket kan få en negativ inverkan på Bolagets mark-
nadsandel och lönsamhet.

MARKNADSFÖRING
De allra flesta e-handelsbolag, däribland NTG, 
är beroende av en hög närvaro på Internet. Det 
innebär att Bolaget löpande gör väsentliga inves-
teringar i marknadsföring för att öka sin försälj-
ning och kännedomen om Bolagets varumärke. 
Bolaget har idag en god insikt i hur effektiv mark-
nadsföring bör utformas men det finns inga 
garantier för att framtida marknadsföringskam-
panjer ska resultera i ökad försäljning. I den mån 
investeringar i marknadsföring inte resulterar i 
ökad försäljning kan Bolagets finansiella ställning 
påverkas negativt.



3www.maxgodis.se

DISTRIBUTIONSNÄTVERK
NTG är i hög grad beroende av ett fungerande 
distributionsnätverk för att kunna leverera pro-
dukter snabbt och tillförlitligt. Bolaget är bero-
ende av fysiska lager såväl som en fungerande 
transportkedja och elektroniska logistiksystem. 
Om någon av dessa delar skadas allvarligt kan 
det medföra problem att leverera produkter till 
konsumenten, vilket i sin tur kan skada Bolagets 
verksamhet och lönsamhet.

BEROENDE AV LEVERANTÖRER
Till skillnad mot Bolagets huvudsakliga konkur-
renter har NTG en uttalad varumärkesstrategi. 
Det innebär att Bolaget köper in produkter från 
ledande leverantörer inom Bolagets segment. 
NTG är i hög utsträckning beroende av bra re-
lationer till dessa leverantörer för att kunna 
fortsätta med sin varumärkesstrategi. Om dessa 
relationer försämras kan det medföra begräns-
ningar i Bolagets varumärkesutbud vilket kan ge 
negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet 
och lönsamhet.

SÄKER IT-DRIFT
NTG är ett e-handelsbolag och därmed beroen-
de av en stabil och avbrottsfri drift av Bolagets 
IT-system och hemsida. Upprepade och långva-
riga avbrott kan skada Bolagets anseende hos 
konsumenten och försämra Bolagets möjligheter 
att ge en tillfredsställande service. Det finns flera 
tänkbara orsaker till avbrott eller skador på Bo-
lagets IT-system: strömavbrott, dataintrång, data-
virus och naturkatastrofer. Kraftiga störningar av 
IT-driften kan ge en betydande negativ inverkan 
på Bolagets verksamhet och lönsamhet.

PRODUKTANSVAR
Eventuella fel och skador i NTGs produkter kan 
medföra ansvar och krav på skadestånd mot Bo-
laget. Det kan inte uteslutas att ett sådant ansvar 
kan påverka Bolagets lönsamhet såväl som varu-
märke negativt.

AKTIERELATERADE RISKER
Ingen tidigare offentlig handel med Bolagets aktie 
Bolagets aktier har tidigare inte varit föremål för 
offentlig handel vilket gör det svårt att förutse 
vilket intresse NTGs aktie kommer att få. Vid ett 
svagt intresse minskar förutsättningarna för en 
aktiv handel i aktien vilket kan medföra svårighe-
ter för aktieägare att sälja sina aktier. Svårigheten 
i att uppskatta marknadens intresse av Bolaget 
medför även en risk i att marknadspriset avsevärt 
kan skilja sig från noteringskursen enligt detta 
erbjudande.

AKTIEFÖRSÄLJNING FRÅN HUVUDÄGARE OCH 
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Följande personer har ingått lock-up avtal:
Petter Sörli med familj
Morten Hansson med familj
Per-Erik Gabrielsson
Thor Johansen
ERKU AB

Ovan nämnda personer och företag har genom 
avtal förbundit sig att inte avyttra aktier i Bolaget 
före 6 månader efter listning. Efter 6 månader 
kan 50 % av innehavet avyttras. Efter 12 månader 
föreligger ingen lock-up. Över en längre tidshori-
sont, längre än 12 månader, finns en risk att hu-
vudägarna avyttrar hela eller delar av sitt innehav 
vilket kan få en negativ påverkan på Bolagets 
aktiekurs.

KURSFALL PÅ AKTIEMARKNADEN
Aktiemarknaden kan generellt gå ner av olika 
orsaker så som räntehöjningar, politiska utspel, 
valutakursförändringar och sämre konjunkturella 
förutsättningar. Aktiemarknaden präglas även till 
stor del av psykologiska faktorer. En aktie som 
NTGs aktie påverkas på samma sätt som alla 
andra aktier av dessa faktorer, vilka till sin natur 
många gånger kan vara problematiska att förutse 
och skydda sig mot.

UTDELNING
NTG befinner sig fortfarande i ett utvecklings-
stadium och har historiskt aldrig lämnat någon 
utdelning till aktieägarna. Framtida ev. överskott 
är för närvarande planerade att återinvesteras i 
verksamheten. Det finns en risk att framtida kas-
saflöden inte kommer att överstiga Bolagets kapi-
talbehov eller att bolagsstämman inte tar beslut 
om att genomföra utdelningar.

POLITISKA RISKER
En stor del av NTGs affärsmodell bygger på den 
nya lag som infördes i Norge under 2015 att det 
inte ska vara någon moms eller tull på varor från 
utlandet till Norge på orders under 350 NOK inkl 
eu-frakt. NTG bedömer det inte som troligt att 
lagen tas bort eller beloppet minskas, men det 
finns inga garantier för att det i en framtid kan 
ske. 

MARKNADSPLATS
Bolaget avser att inlämna ansökan att Bolagets 
aktier skall kunna handlas på Nordic MTF sna-
rast möjligt efter genomförd emission. Handeln 
i Bolagets aktier kan efter planerad listning föl-
jas i realtid på www.nordicmtf.se. Aktieägare, 
övriga aktörer på aktiemarknaden och allmän-
heten kommer därefter att kostnadsfritt kunna 
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prenumerera på Bolagets pressmeddelanden 
och ekonomiska rapporter genom Nordic Growth 
Markets nyhetstjänst Cision eller mynewsdesk. 

Nordic MTF är Nordic Growth Markets lista för 
handel i icke börsnoterade aktier. En investerare 
bör ha i åtanke att aktier som handlas på Nordic 
MTF inte är börsnoterade och att Bolaget därför 
inte omfattas av samma regelverk till skydd för 
aktieägare som börsnoterade bolag. På Nordic 
MTF gäller således inte lagen (2000:1087) om 
anmälningsskyldighet för vissa innehav av finan-
siella instrument, lagen (2006:451) om offentliga 
uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, Eu-
ropaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning 
av internationella redovisningsstandarder (IFRS). 
Däremot gäller kollegiet för Svensk Bolagsstyr-
nings “Takeoverregler för vissa handelsplattfor-
mar“. Enligt regler för bolag vars aktier är listade 
på Nordic MTF gäller dessutom att Bolaget på sin 

hemsida ska ha en förteckning över de personer 
som har insynsställning i Bolaget och de transak-
tioner som dessa utför. 

Handeln på Nordic MTF sker i Nordic Growth Mar-
kets handelssystem, Elasticia, under avdelningen 
Nordic MTF Stockholm, vilket innebär att samtliga 
Nordic Growth Markets medlemmar kan handla i 
aktierna. Kursinformationen distribueras i realtid 
till bland annat SIX, 

Reuters, Infront och ledande internetportaler 
med finansiell inriktning. Handeln kan också föl-
jas i realtid på www.nordicmtf.se. 

”MTF” står för Multilateral Trading Facility och är 
hämtat från MiFID (Markets in Financial Instru-
ments Directive). På Nordic MTF ansvarar Nordic 
Growth Market, en av Sveriges två börser med till-
stånd från Finansinspektionen, för övervakning-
en av de listade bolagen och handeln i bolagens 
aktier.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG
Erbjudandet riktar sig till befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare.

Teckningstid 6 mars 2017 – 20 mars 2017

Teckningskurs 4,8 SEK per aktie. Courtage utgår ej

Teckningspost 1 000 aktier (4 800 SEK)

Befintliga aktier innan 
erbjudandet, st.

9 700 000

Nyemitterade aktier, st. 3 125 000 

Utspädningseffekt 24,4 %

Värdering pre-money Ca 46,5 MSEK

Emissionsbelopp 15 MSEK

Garanti och 
teckningsförbindelser

12 MSEK varav 3 MSEK i teckningsförbindelser och  
9 MSEK garantier

Handel i aktien NTG har ansökt om notering på NGM Nordic MTF. 

Handelsbeteckning Ännu inte fastställt

ISIN-kod SE0009690811

ROADSHOW

Stad Tid Plats

Kalmar 21 feb 18.30 Jenny Nyströmskolan

Stockholm 6 mars från 09.00 Operaterassen, Karl XII torg

Göteborg 8 mars 17.30 Radisson Blu, Drottningtorget

Lund 15 mars från 09.00 Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27
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NTG I KORTHET

NTG AB har etablerat en e-Commerceplattform för försäljning av FMCG (Fast Moving Consumer 
Goods) så som: konfektyr, godis, läsk, snacks, vitaminer, hälsokost och andra relaterade produkter. Bo-
laget är ett svenskt Aktiebolag och fokuserar på den nordiska marknaden i allmänhet och den norska 
marknaden i synnerhet. Bolagets målsättning är att snabbt bli den primära leverantören av FMCG till 
den norska marknaden. De varor som huvudsakligen säljs ligger under den nya norska moms- och 
tullgränsen på 350 NOK (tidigare 200 NOK) per köp som infördes 1 januari 2015. Det innebär att det 
inte är någon moms eller tull på orders under 350 NOK. Företagets målsättning är att marknaden ser 
NTG/max-konceptet som den e-Commerceaktör som ”säljer varor till ½ priset”! I maj 2015 lanserade 
NTG en portfölj av godis- och konfektyrprodukter under den registrerade domänen www.maxgodis.se.  

NTG har outsourcat lager, packning och leveranser till ERT Godis AB i Växjö vilket gör att modellen 
är väldigt skalbar. NTG har också registrerat www.maxshopping.se som kan vara en portal för många 
varukategorier och fungera som en livsmedelsbutik online för FMCG. Genom samarbetet med ERT 
Godis kan NTG erbjuda ett av marknadens bredaste sortiment av FMCG.

Affärsidén är att erbjuda den nordiska marknaden en effektiv, billig och säker metod att handla 
FMCG såsom konfektyr, godis, läsk, snacks, vitaminer, hälsokost och andra relaterade produkter med 
hög kvalité över nätet.
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VD MORTEN HANSSON HAR ORDET

Net Trading Group NTG AB (NTG) etablerades i 
december 2014 genom etableringen av domänen 
maxgodis.se. Bakgrunden till bolagets idé var att 
den norska regeringen höjde gränsen för moms- 
och tullfri handel från utlandet från 200 till 350 
SEK/köp. 

Gränshandlarna i Sverige, dit norrmännen vall-
färdar har vuxit betydligt de senaste åren, och 
de tre stora shoppingcentrumen i Strömstad, 
Charlottenberg och Töcksfors hade under 2015 
en omsättning på 6,9 miljarder SEK från 12,4 mil-
joner besökare. Samtidigt är det över 3,5 miljoner 
norrmän som inte har en naturlig tillgänglighet 
till dessa köpcentrum då avstånden är för stora. 
Detta gäller bland annat hela Sørlandet, Stavang-
er och Bergenregionen. 

Godismarknaden i Norge, som är en stor del av 
den totala FMCG-marknaden, hade en omsätt-
ning på 11 miljarder SEK 2015. NTG valde att inle-
da med godis som primärprodukt vid uppstarten 
i maj 2015. Samtidigt ingicks ett avtal med godis-
grossisten ERT Godis i Växjö som är en av Sve-
riges största godisgrossister. ERT Godis tar hand 
om alla beställningar, packar och skickar varorna 
till kunder i Norge och Sverige. NTG som företag 
har primärt en enda uppgift, att sälja godis på 
nätet till norska och svenska privatpersoner. Tack 
vare den möjlighet norrmän har fått genom NTGs 
erbjudande att kunna gränshandla från soffan, 
har NTG nått en stor framgång under sin korta 
historik.

Sedan lanseringen och testperioden av e-han-
delsplattformen i maj 2015 så kunde böckerna 
stängas på en omsättning om 1,6 MSEK.  Sedan 
dess har betydande arbete lagts ner på att för-
bättra användarupplevelsen, förbättra lager- och 
logistikhantering samt marknadsföring. Mot bak-
grund av detta erhöll NTG ett genombrott under 
2016 där omsättningen ökade med ca 700 % till 
ca 11,2 MSEK.

2017 har inletts med stor uppmärksamhet i me-
dia, dels genom omnämnande i Norges största 
morgonradioprogram i NRK P3 under bästa 
sändningstid men även genom Norges största 
nättidning Aftenposten där ett reportage med 
rubriken: ”Morten Hanssons godtebutikk får mat-
giganten Orkla ”til å reagere” publicerades. NTGs 
fina tillväxt har fortsatt under årets inledning där 
flera dagar i januari har varit rekorddagar histo-
riskt, och styrelsen har satt upp ett omsättnings-
mål om 38 miljoner för 2017 och 100 miljoner för 
2019.

Förutsättningen för att kunna nå dessa mål är 
att ha tillräckligt med kapital för att öka Bolagets 
marknadsföring genom Tv-reklam, annonse-
ring på sociala medier och övrig kanaler. Därför 
genomför nu NTG en nyemission på 15 MSEK 
som ska gå till att öka tillväxten genom ökade 
marknadssatsningar.

NTGs resa mot att ta 1 % av godismarknaden i 
Norge 2019 och nå 100 MSEK i omsättning har 
bara börjat. Jag som VD är övertygad om att det 
momentum NTG befinner sig i nu samt timing-
en gentemot marknaden och konkurrenter så 
tror jag att vi kan etablera oss 
som den ledande aktören inom 
gränshandel online mellan 
Sverige och Norge. Välkom-
men som aktieägare i en av 
de snabbast växande 
e-handlarna!  

Morten Hansson

VD, NTG AB
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INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER

Styrelsen i Net Trading Group NTG AB (publ) beslutade den 8 februari att genomfö-
ra en till 80 % säkerställd nyemission i enlighet med det bemyndigande som gavs av 
årsstämman den 8 februari. Emissionen riktas till befintliga aktieägare, allmänheten 
och professionella investerare. Fulltecknad nyemission tillför Bolaget cirka 15 MSEK 
före emissions- och garantikostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cir-
ka 2,3 MSEK respektive cirka 0,7 MSEK i garantikostnader. Härmed inbjuds aktieägare 
och allmänheten, i enlighet med villkoren i detta Memorandum, att teckna aktier i 
Net Trading Group NTG AB (publ) till en kurs om 4,8 SEK per aktie. Vid fulltecknad 
nyemission kommer aktiekapitalet att öka med 161 082,47 SEK, från 500 000 SEK till 
661 082,47 SEK och antalet aktier kommer att öka med 3 125 000 aktier från 9 700 
000 aktier till 12 825 000 aktier. Styrelsen har rätt att besluta om förlängning av teck-
ningstiden för nyemissionen. 

TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH GARANTIÅTAGANDEN
Föreliggande nyemission är på förhand garanterad till 80 % av ett konsortium av utomstående 
emissionsgaranter, vilkas sammanlagda åtagande uppgår till 9 MSEK. Härtill kommer tecknings-
förbindelser om 3 MSEK vilka lämnats av garantigivare. Emissionsgarantier och teckningsförbin-
delser uppgår sammantaget till 80 % av emissionsbeloppet.

STYRELSENS ANSVARSFÖRSÄKRAN
Styrelsen i Net Trading Group NTG AB (publ) är ansvarig för innehållet i detta Memorandum. Här-
med försäkras att styrelsen har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att 
uppgifterna i Memorandumet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden 
och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av Bolaget som skapas av Me-
morandumet. Detta inkluderar utlåtanden från tredje man som refereras till i Memorandumet.

Göteborg i februari 2017, 

Net Trading Group NTG AB (publ)

Styrelsen
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BAKGRUND OCH MOTIV

I affärsplanen från maj 2016 bestämdes att NTG skulle ta nästa steg i expansionspla-
nen. Bolagets tidigare marknadssatsning och strategi har visat sig ge tydliga resultat 
och återbetalning per investerad krona i marknadsföringen är starkt positiv. Detta i 
kombination med att NTG kan ses som pionjär på en oexploaterad marknad gör att 
momentum ligger för bolaget att göra en kraftig marknadssatsning och etablera sig 
ytterligare som marknadsledare inom e-handel av FMCG till den nordiska marknaden.

Kostnaderna för hemsida, infrastruktur, uppbyggnad av lager- och logistiklösning är till största 
del redan tagna. Kapitalet som tillförs Bolaget kommer därför främst användas till att öka of-
fensiven i marknadsföringen, då tillväxt är Bolagets främsta mål. Viss del av kapitalet kommer 
därför även gå till att utöka teamet på marknad och säljsidan, samt till lansering av nya pro-
duktkategorier. Mot bakgrund av detta söker Bolaget ta in 15 MSEK från befintliga aktieägare, 
allmänheten och professionella investerare.

MOTIV TILL NTG:S ANSÖKAN OM NOTERING PÅ NGM
Styrelsens bedömning är att en börsnotering av NTG skulle leda till en ökad exponering av 
bolaget, vilket kan ge positiva återverkningar på dess operativa utveckling. Dessutom kan en 
notering av NTGs aktie innebära en kvalitetsstämpel som i sin tur kan stärka bolagets varumär-
ke, marknadsposition, förmåga att rekrytera kompetent personal och utsikter i affärsmässiga 
förhandlingar. Mot bakgrund av ovanstående argument beslutade styrelsen den 8 februari att 
bjuda in allmänheten och institutionella investerare att teckna aktier i NTG. Styrelsens beslut 
stöds av det bemyndigande som lämnades till styrelsen vid årsstämman den 8 februari. Före-
liggande erbjudande kommer tillföra bolaget drygt 15 miljoner kronor före emissionskostnader 
ifall emissionen fulltecknas. Emissionskostnaderna beräknas till cirka 3 MSEK.

KAPITALANVÄNDNING
 • Ökad marknadssatsning 8 MSEK

 • Förstärkning av organisation med fokus på sälj och marknad 2 MSEK

 • Lansering av nya webbutikskoncept 2 MSEK
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR

ERBJUDANDET
Befintliga aktieägare, allmänheten och professio-
nella investerare inbjuds härmed att teckna aktier 
i Net Trading Group NTG AB (publ) (”NTG”) under 
perioden 6 – 20 mars 2017 till en teckningskurs 
om 4,80 kronor per aktie. Emissionen omfattar 
maximalt 3 125 000 aktier, vilket vid full teckning 
inbringar 15 000 000 kronor.

TECKNINGSKURS
Teckningskursen är 4,80 kronor per aktie. Cour-
tage utgår ej. 

TECKNINGSTID
Teckning av aktier skall ske under perioden 
6 mars till och med den 20 mars 2017. Styrelsen 
förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden 
samt tiden för betalning.

ANMÄLAN OM TECKNING AV AKTIER
Minsta teckningspost är 1 000 aktier (motsvaran-
de 4 800 kronor), därefter sker teckning därefter 
sker teckning i valfritt antal stamaktier. Teckning 
av aktier skall ske genom ifyllandet och under-
tecknande av anmälningssedel och skall under 
teckningsperioden inges till Aqurat Fondkommis-
sion på nedanstående adress. 

Ifylld anmälningssedel skall vara Aqurat Fond-
kommission tillhanda senast klockan 15.00 den 
20 mars 2017. Det är endast tillåtet att insända 
en (1) anmälningssedel per tecknare. För det fall 
fler anmälningssedlar insändes, kommer endast 
den senast inkomna att beaktas. Ofullständiga 
eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma 
att lämnas utan avseende.

Anmälningssedel insändes till:
Aqurat Fondkommission AB
Ärende: NTG  
Box 7461
103 92 Stockholm
Telefon: 08-684 05 800
Telefax: 08-684 08 801
Email: info@aqurat.se (inskannad 
anmälningssedel)
Observera att anmälan är bindande

Den som anmäler sig för teckning av aktier mås-
te ha ett VP-konto eller en depå hos bank eller 
annan förvaltare till vilken leverans av aktier kan 
ske. Personer som saknar VP-konto eller depå 
måste öppna VP-konto eller depå hos bank eller 
värdepappersinstitut innan anmälningssedeln 
inlämnas till Aqurat. Observera att detta kan ta 
viss tid.

Observera att den som har en depå eller konto 
med specifika regler för värdepapperstransaktio-
ner exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller 
kapitalförsökringskonto (KF), måste kontrollera 
med den bank/förvaltare som för kontot, om, och 
i så fall hur, förvärv av värdepapper inom ramen 
för Erbjudandet är möjligt. Anmälan skall i så fall 
göras i samförstånd med den bank/förvaltare 
som för kontot.

Anmälningssedlar och Memorandum finns till-
gängligt på Bolagets hemsida www.maxGodis.se, 
på rådgivarna Göteborg Corporate Finance ABs 
hemsida www.gcf.se samt på Aqurat Fondkom-
missions hemsida www.aqurat.se.

TILLDELNING
Beslut om tilldelning av aktier till tecknare fat-
tas av styrelsen i Bolaget, varefter investerare 
kommer meddelas eventuell tilldelning per post 
genom utsändande av avräkningsnota. Medde-
lande skickas endast till dem som erhållit tilldel-
ning. Om anmälan har skett direkt via förvaltare, 
delges information om tilldelning av förvaltaren i 
enlighet med respektive förvaltares rutiner.  Be-
sked om tilldelning beräknas ske omkring den 23 
mars, 2017.

Det primära målet vid tilldelningen är att upp-
nå en bred spridning av ägandet i Bolaget för 
att möjliggöra en regelbunden och likvid handel 
med aktien. Tilldelningen är inte beroende av 
när under anmälningsperioden anmälan inges. I 
händelse av överteckning kan tilldelning komma 
att ske med färre antal aktier än anmälan avser 
eller helt utebli. Tilldelningen kan dessutom helt 
eller delvis komma att ske genom slumpmässigt 
urval. Anmälningar från affärskontakter, ledning 
och andra medarbetare samt NTGs aktieägare, 
kan komma att särskilt beaktas. 

mailto:info@aqurat.se
http://www.maxGodis.se
http://www.aqurat.se
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BETALNING
Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas 
kontant enligt anvisningar på utsänd avräknings-
nota, med beräknad likviddag den 27 mars 2017. 
Om full betalning inte erläggs i tid kan aktierna 
komma att tilldelas annan eller säljas. Skulle för-
säljningspriset vid sådan överlåtelse vara lägre än 
försäljningspriset enligt Erbjudandet kan mellan-
skillnaden komma att utkrävas av den som först 
erhöll tilldelning i Erbjudandet. För det fall ett för 
stort belopp betalats in av en tecknare kommer 
Bolaget att ombesörja att överskjutande belopp 
återbetalas.

LEVERANS AV AKTIER
Snarast möjligt efter att emissionen registrerats 
hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring 
vecka 14 2017, kommer aktierna att levereras 
till det VP-konto eller depå hos bank eller annan 
förvaltare som angivits på anmälningssedeln. I 
samband med detta erhåller tecknaren en VP-avi 
med bekräftelse på att inbokning av värdepapper 
skett på dennes VP-konto. Innehavare vilka har 
sitt innehav registrerat på en depå hos bank eller 
annan förvaltare erhåller information från res-
pektive förvaltare. 

VILLKOR FÖR FULLFÖLJANDE
Styrelsen förbehåller sig rätten att, under alla om-
ständigheter, fatta beslut om att förlänga teck-
ningstiden och flytta fram likviddagen samt fatta 
beslut om att inte fullfölja Emissionen. Beslut om 
att förlänga teckningstiden skall ske senast den 
20 mars 2017, kl 15:00, dvs sista teckningsdagen 
för Erbjudandet. Om så skulle ske kommer detta 
att meddelas på Bolagets hemsida. Erbjudandet 
är villkorat av att inga omständigheter uppstår 
som kan medföra att tidpunkten för att genom-
föra Erbjudandet bedöms som olämplig. Sådana 
omständigheter kan till exempel vara av ekono-
misk, finansiell eller politisk art, och avse såväl 
omständigheter i Sverige som utomlands liksom 
att intresset för att deltaga i Erbjudandet av sty-
relsen bedöms som otillräckligt. Erbjudandet kan 
sålunda helt eller delvis återkallas. Meddelande 
härom avses i sådant fall offentliggöras så snart 
som möjligt genom pressmeddelande.

RESTRIKTIONER AVSEENDE DELTAGANDE I 
ERBJUDANDET
På grund av restriktioner i värdepapperslagstift-
ningen i USA, Kanada, Australien, Hongkong, 
Singapore, Sydafrika, Schweiz, Nya Zeeland och 
Japan riktas inte Erbjudandet att teckna aktier 
till personer eller andra med registrerad adress i 
något av dessa länder.

AKTIEÄGARE BOSATTA UTANFÖR SVERIGE
Aktieägare bosatta utanför Sverige som äger rätt 
att teckna aktier i emissionen, kan vända sig till 
Aqurat Fondkommission på telefon enligt ovan 
för information om teckning och betalning. 

RÄTT TILL UTDELNING
Aktier som tecknas i Erbjudandet medför rätt 
till vinstutdelning från och med avstämnings-
dagen för den utdelning som beslutas närmast 
efter emissionens registrering. Utbetalning av 
eventuell utdelning ombesörjs av Euroclear. Om 
aktieägare inte kan nås genom Euroclear, kvar-
står aktieägarens fordran på Bolaget avseende 
utdelningsbelopp och begränsas endast genom 
regler om preskription. Vid preskription tillfaller 
utdelningsbeloppet Bolaget. Det finns inga res-
triktioner för utdelning eller särskilda förfaran-
den för aktieägare bosatta utanför Sverige. Rätt 
till utdelning förfaller i enlighet med normala 
preskriptionstider (10 år).

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) 
och regleras av svensk rätt.

AKTIEBOK
Bolaget är ett till Euroclear anslutet avstämnings-
bolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktie-
ägare hanteras och kontoförs av Euroclear med 
adress Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 
Stockholm, Sverige.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALL I 
ERBJUDANDET
Resultatet av Erbjudandet kommer att offentlig-
göras genom ett pressmeddelande omkring den 
21 mars 2017.

LISTNING
Styrelsen för Bolaget avser att ansöka om listning 
av Bolagets aktier på NGM Nordic. . 

ÖVRIGT
Samtliga aktier som erbjuds i denna emission 
kommer att nyemitteras. Det finns därför inga 
fysiska eller juridiska personer som erbjuder att 
sälja värdepapper i denna emission.
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VERKSAMHETSBESKRIVNING

AFFÄRSIDÉ
Affärsidén är att erbjuda den nordiska markna-
den en effektiv, billig och säker metod att handla 
FMCG såsom konfektyr, godis, läsk, snacks, vita-
miner, hälsokost och andra relaterade produkter 
med hög kvalité över nätet.

KORT OM NTG
Bolaget grundades 2015 och hade sin första han-
delsdag på hemsidan maxgodis.se i maj samma 
år. Bolagets affärsidé utformades efter insikten 
att det är väldigt dyrt för norrmän att köpa godis 
och andra dagligvaror tack vare sockerskatten 
som finns i Norge. Detta kombinerat med den lag 
som instiftades 2015 som innebär att norrmän 
kan köpa moms och tullfria varor från Sverige så 
länge ordern understiger 350 NOK inkl. EU-frakt. 
NTG erbjuder idag ett brett sortiment av välkän-
da varumärken inom konfektyr och dagligvaror 
kombinerat med bolagets eget varumärke.

VISION
NTGs vision är att vara störst på e-handel av 
FMCG i Norden.

STRATEGI
NTG har en utpräglad tillväxtstrategi och fokuse-
rar på att växa organiskt och ta marknadsandelar 
inom segmentet FMCG på nätet. Bolaget är idag 
endast verksamt inom Sverige och Norge. Bola-
get planerar inte för, men utesluter inte heller, 
strategiska förvärv. Bolaget växer organiskt i en 
snabb takt vilket understöds av en genomgri-
pande marknadstrend där konsumenter flyttar 
sina köp från fysiska butiker mot e-handel där 
NTG idag är väl positionerade för de kunder som 
väljer att handla på nätet. NTG förvaltar dessa 
kunder genom ett väletablerat varumärke, att-
raktivt pris- och serviceerbjudande och ett brett 
sortiment av produkter från välkända varumär-
ken samt private label. NTG har idag en högst 
skalbar affärsmodell som möjliggör en fortsatt 
kostnadseffektiv tillväxt. NTG har ända sedan 
starten levt på knappa resurser som har format 
en mycket kostnadsmedveten och väl anpassad 
organisation. Bolaget strävar ständigt efter lön-
samhetsförbättringar och att finna sätt att uppnå 

en mer kostnadseffektiv tillväxt. Det hör till sa-
kens natur att ett e-handelsbolag inledningsvis 
behöver investera betydande belopp, men även 
tid, i att bl.a. utveckla IT- och logistiksystem, 
marknadsföring och organisation. Bolaget har 
idag byggt upp en solid plattform att stå på vil-
ket möjliggör en ständigt förbättrad lönsamhet 
i takt med att omsättningen ökar. Därtill arbetar 
bolaget kontinuerligt med att förbättra inköps-
villkor mot leverantörer för att uppnå ökade 
bruttomarginaler och förbättrade kassaflöden. 
NTG kompletterar sin breda varumärkesportfölj 
med egna varumärken, s.k. private labels, och 
erbjuder den kostnadsmedvetne konsumenten 
produkter av hög kvalitet till en attraktiv prisnivå. 
Genom etablerade samarbeten med godisprodu-
center och logistikleverantörer kan NTG leverera 
högkvalitativa produkter till förmånliga priser och 
hålla goda bruttomarginaler trots låga prispunk-
ter mot konsument.

PRODUKTMARGINALER OCH ANDEL RETURER
NTG har två olika fördelar som påverkar pro-
duktmarginalen gentemot konkurrerande bu-
tiker som säljer liknande produkter och övriga 
e-handlare som verkar inom andra nischer. Det 
första är moms och tullfriheten på orders under 
350 NOK, detta gör att NTG kan erbjuda samma 
produkter som norska livsmedelsbutiker gör, fast 
till ett pris som ofta är till halva priset. En annan 
klar fördel som NTG har gentemot konkurrenter 
och övriga e-handlare är den grossist som håller 
NTGs lager, ERT Godis. NTG kan genom ERT Godis 
köpa in godis till mycket förmånliga inköpspriser 
och NTG slipper även hålla eget lager som ofta 
är mycket kostsamt för e-handlare. NTGs brutto-
marginal låg under 2016 på 39 %, vilket är en hög 
siffra gentemot liknande e-handlare som verkar 
på den Svenska marknaden. FMC-produkter har 
även en mycket  låg andel returer jämfört med 
andra segment. NTG har en returandel på cirka 
0,5 %. Det är mycket lägre än för t.ex. kläder och 
skor som i vissa fall har upp till 30-40 %.
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VARUMÄRKEN OCH PRODUKTER 
NTG strävar alltid efter att erbjuda ett av markna-
dens främsta kunderbjudanden.

Idag erbjuder NTG ett brett produktsortiment 
inom FMCG med över 650 produkter. Som en 
jämförelse hade bolaget vid första handelsdagen 
i maj 2015 ca 150 produkter. NTG erbjuder idag 
flera välkända varumärken inom godissegmentet 
såsom M&M’s, Marabou, Malaco, Kinder, Fazer 
och många fler. På senare tid har även försäljning-
en av snacks och läskedrycker ökat kraftigt och 
står i dagsläget för ca 20 % av omsättningen. Inom 
snacks och läskedrycker erbjuder NTG varumär-
ken såsom exempelvis Pringles, OLW, Del Monte, 
Doritos, Coca Cola, Capri Sun, Pepsi och Red Bull 
bara för att nämna ett fåtal. 

NTG vill inom några år kunna erbjuda den nord-
iska marknaden gränshandel online genom ett 
virtuellt varucenter med ett brett sortiment av 
FMCG.

SORTIMENT
Framgången för NTG är tätt sammankopplad med 
bolagets breda produktsortiment. För att uppnå 
en bra tillväxt över längre tid krävs ett brett sor-
timent till attraktiva priser. Bolagets medarbetare 
strävar ständigt efter att ta in efterfrågade varu-
märken och att lägga till fler produktkategorier 
för att kunna erbjuda konsumenten ett ännu mer 
tilltalande produktsortiment.  Därtill säljer NTG 
produkter från en mängd varumärken och från 
ett flertal produktkategorier vilket även minskar 
beroendet av en enskild produktleverantör eller 
produktkategori. NTG har hela sortimentet på ett 
s.k. drop ship-flöde, vilket innebär att produkter 
erbjuds på maxgodis.se men plockas från grossist 
först efter att kunden har köpt produkten från bo-
lagets hemsida. Varorna transporteras därefter di-
rekt från grossistens lager till kundens adress om 
beställningen görs till Sverige, eller till PostNords 
centrallager i Oslo där det sedan packas om och 
levereras till kund om beställningen görs till Nor-
ge. Med hjälp av detta flöde har NTG lyckats växa 
med låg risk, utan eget varulager och med en låg 
kapitalbindning. Idag erbjuder NTG över 400 olika 
produkter.

MARKNADSFÖRING
Bolagets marknadsföring syftar främst till att skapa 
kännedom och lojalitet kring varumärket maxgo-
dis samt att driva kunder till hemsidan maxgodis.
se. Detta sker genom ett flertal olika aktiviteter så-
som SEO, Sökmotoroptimering, (t.ex. Google Ad-
words), TV-reklam, marknadsföring på Facebook, 
epost-marknadsföring, affiliate-marknadsföring 
och partnersamarbeten. Samtliga aktiviteter följs 
noggrant upp i syfte att hitta en så optimal mark-
nadsmix som möjligt. E-handelsbolag generellt 

investerar en betydande andel av sin omsättning 
i marknadsföring, speciellt under uppstartsåren. 
Detta då marknadsföringen är den primära för-
säljningskanalen för att driva konsumenter till 
den digitala butiken. NTG har över tid blivit mer 
effektiv i sin marknadsföring och är idag dubbelt 
så kostnadseffektiv i sin kundanskaffning jämfört 
med tidigare år.

FÖRSÄLJNING
NTG lägger stor vikt vid att skapa en användarvän-
lig och inspirerande köpupplevelse och att konver-
tera besökare till betalande kunder. Detta uppnås 
genom att växande utbud av produkter, en lättna-
vigerad hemsida, bra erbjudanden och kampan-
jer, trygga betallösningar och en kundtjänst som 
är fokuserad på service och merförsäljning. NTG 
eftersträvar att få köpande kunder att återkomma 
till hemsidan så snart som möjligt.

LOGISTIK OCH LEVERANSER 
 • Inom Sverige 

För order som NTG mottagit betalning 
före klockan kl. 15.00 skickas från 
NTG som regel samma dag (gäller 
vardagar) och levereras inom 
1-3 vardagar (normal leveranstid 
är nästkommande vardag). NTG 
levererar produkterna som Mypack 
och kunden får därmed full försäkring 
samt spårbart kollinummer på 
leveransen. Kunden kan även välja att 
bli aviserad via SMS. 

 • Utanför Sverige 
NTG levererar just nu till Sverige 
och Norge. Leveranstid är cirka 7-10 
dagar. Ordern skickas med PostNord 
och kunden får spårbart kollinummer 
skickad till sin e-post.

KUNDSTRUKTUR OCH KUNDERBJUDANDE
Sedan handelsstarten 2015 har över 38 000 be-
ställningar levererats, 46,56 % av kunderna är 
kvinnor. Den största ålderskategorin bland NTGs 
kunder är mellan 35-44 år gamla, vilket motsvarar 
35 % av alla kunder. Anledningen till att NTG är 
starka inom den ålderskategorin är på grund av 
att det i det segmentet finns många småbarnsfö-
räldrar som har mindre pengar att spendera på 
den typ av varor som NTG erbjuder, och den stora 
prisreduceringen NTG har på de varorna blir då 
mycket attraktivt för kundgruppen. NTGs kundbas 
är relativt könsneutral, därmed kan slutsatsen 
dras att erbjudandet och marknadsföringen attra-
herar båda könen lika mycket vilket är positivt för 
verksamheten.
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OMSÄTTNINGSUTVECKLING

2015 2016

Kvartal 1 1 000 1 251 000

Kvartal 2 452 000 2 494 000

Kvartal 3 688 000 3 092 000

Kvartal 4 480 000 4 387 000

Totalt 1 621 000 11 224 000
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74%

16%
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Hur har du hört om maxgodis.se

Internet Word of mouth Nyhetsbrev TV-reklam

2015 2016

Antal besök 134 000 550 000

Antal order 4 273 33 928

Konvertering % 3,2 % 6,2 %



14www.maxgodis.se

ORGANISATION
NTG har sedan starten 2015 drivits med ett stort 
kostnadsmedvetande. Den dagliga verksamheten 
drivs idag av de två grundarna och huvudägarna 
Morten Hansson och Petter Sørlie. Övrigt arbete 
som krävs för att driva hemsidan såsom systemun-
derhåll, tilläggsfunktioner i back-end och front-end 
samt övrig marknadsföring hyrs in på konsultbasis. 

Morten Hansson – VD.  
Grundare & tidigare CEO för Easy Park AS. Tidigare 
Director i IBM.

Petter Sørlie – Marknadsföring.  
Grundare & tidigare styrelsemedlem i Easy Park AS 
& CreditSafe AS. Tidigare Sales Director i Kinnevik-
bolaget (MTG) Oslo Kinoreklame AS. Grundare & 
styrelsemedlem i Motivator AS (MC)

FRAMTIDEN FÖR NTG

Styrelsen har goda förhoppningar om att den starka 
tillväxten som varit under 2016 även fortsätter un-
der 2017. Under Januari 2016 omsatte NTG 75 000 
SEK och 2017 har inletts starkt med en omsättning i 
januari på över 1,5 MSEK. Genom att fortsätta med 
intensiva satsningar på marknadsföring i TV, nyhets-
brev och via sociala medier är målet att ta ännu stör-
re marknadsandelar under 2017 och därmed öka 
omsättningen ytterligare. 

STRATEGIER
NTG har under sin uppstartstid haft begränsade mark-
nadsföringsmedel och Bolaget har fått arbeta med 
mycket kostnadseffektiva marknadsföringskampanjer. 
Löpande marknadsföring har hittills bedrivits genom 
kanaler såsom Facebook och Gjerrikknarken.no, som 
är en norsk hemsida som erbjuder rabatterade priser 
på dagligvaruprodukter. Genombrottet för NTG kom 
då sponsrade artiklar köptes på en av Norges ledande 
nyhetssidor, Aftenposten.no. 

Under 2017 är planen att fortsätta etableringen på den 
norska marknaden. I första kvartalet 2017 ska NTG 
starta en process för att förbättra Bolagets arbete med 
SEO (Search Engine Optimization) så att fler kunder 
kan drivas till hemsidan och därmed öka gapet ytter-
ligare till konkurrenterna. Bolagets närvaro på sociala 
medier kommer att öka och förbättras betydligt, där 
bl.a. NTGs Facebooksida och Instagramkonto kommer 
att utvecklas så att nya kundgrupper kan nås, främst 
inom åldersspannet 18-26 år. Marknadsföringsbud-
geten kommer i samband med föreliggande emission 

att ökas betydligt, och ett avtal som löper på ett år har 
tecknats med Matkanalen, som ett tillägg till att fortsät-
ta samarbetet med Discovery Communications. Disco-
very Communications är ett företag som har sju stora 
Tv-kanaler, bland annat 5;an, 7:an, 11:an, Eurosport och 
Discovery Channel. och sänds i över 220 länder med 
tittare globalt på över 3 miljarder. NTGs nyhetsbrev 
har visat sig vara ett effektivt sätt att nå ut till befintliga 
kunder samtidigt som det inte kostar Bolaget något. En 
annan metod av marknadsföring som har visat sig vara 
effektfull för NTG är Content marketing. Där kommer 
NTG att rikta specifik information om erbjudanden och 
produkter som kundgruppen har visat sig vara intresse-
rad av. NTG kommer att vara betydligt mer aggressiva i 
sin marknadsföring under högtider, exempelvis under 
Halloween, påsk, vinterlov, skolstart, jul och nyår som 
samtliga högtider är väldigt viktiga för NTG i försälj-
ningssynpunkt. I samband med påsken kommer även 
maxGodis-nyhetsbrev att skickas ut till PayPals samtliga 
kunder från Sverige och Norge vilket omfattar över 2 
miljoner användare. Det arbetas även med att bearbeta 
olika media genom PR-aktiviteter för att få redaktionell 
press från media, något som NTG tidigare har fått ge-
nom TV och radio och som har gett otroligt bra utslag 
på försäljningen.

AFFÄRSMODELL
NTG tillämpar en affärsmodell som kallas DropShip-
ping. DropShipping är en helhetslösning där affären 
inte håller sina produkter i  eget lager, utan istället 
outsourcar lager, packning och leverans. När en pro-
dukt säljs genom maxgodis.se så köper därefter NTG 
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produkten från ERT Godis som i sin tur skickar pro-
dukten direkt till kund. Detta innebär att NTG aldrig 
ser den fysiska produkten som skickas till kunden. 
Fördelarna med den här affärsmodellen är många. 
Bolaget behöver inte binda upp kapital i lager och 
bygger således ingen särskild balansräkning. Det blir 
också ett positivt kassaflöde då kunden köper varor-
na och betalar direkt till NTG medan NTG har längre 

kredittid till sin fulfillment-aktör (ERT Godis). NTG 
äger hemsidan och kunderna, resten outsourcas 
vilket innebär att NTG nästan uteslutande kan foku-
sera på att driva trafik till hemsidan och omvandla 
trafiken till konvertering. Detta gör affärsmodellen 
oerhört skalbar, och det är styrelsens bedömning att 
det inte behövs mer än ca 10 anställda för att kunna 
nå en omsättning på 100 MSEK.

FINANSIELLA MÅL

38 700 000
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70 000 000

80 000 000
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100 000 000

110 000 000

2017 2018 2019

Omsättningsmål

Omsättning

2017 38 000 000

2018 69 000 000

2019 100 000 000

NTG har som mål att öka bruttomarginalen från 
2016 års siffra på 39 % till 43 % 2017.

STRATEGISKA PARTNERS
ERT Godis AB är NTGs fulfillment-aktör och sköter 
därmed varulager och orderhantering.

Claesson Transport är NTGs logistikpartner på Sveri-
gesidan. De hämtar upp varorna hos ERT Godis och 
transporterar de vidare till PostNords lager utanför 
Oslo.

PostNord i Norge är NTGs logistikpartner på Norge-
sidan. De levererar beställningarna hem till kunder-
na direkt eller närmsta uthämtningsställe, beroende 
på storlek på beställningen, över hela Norge. 
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HISTORIK

Net Trading Group NTG AB har gått igenom ett mycket spännande och lärorikt 2016. 
Bolaget har haft en betydande omsättningsökning. Under 2015 omsatte bolaget drygt 
1,6 MSEK och i kundorder uppgick detta till totalt 4 000 st. Under 2016 har hela 33 
000 kundorders lagts och det har genererat en omsättning på totalt ca 11,2 MSEK 
vilket motsvarar en omsättningsökning på ca 700 %. Till viss del förklaras den starka 
tillväxten genom satsningar på Tv-reklam, nyhetsbrev och sociala medier. Bolaget har 
även erhållit redaktionelluppmärksamhet både i papperstidningar och på nätet från 
de största inrikes tidningarna i Norge vilket även bidraget till den starka tillväxten.

2015
Bolaget etableras i februari som ett svenskt 
Aktiebolag av Morten Hansson och Petter 
Sørlie

Ett logistik- och lageravtal sluts med ERT 
Godis AB som innebär att de håller lager och 
plockar orders åt NTG.

Maxgodis.se lanseras i maj och blir NTGs 
försälj nings plattform. 

Första ordern läggs i maj månad.

Erku AB, köper in sig med 10 % i NTG. Erku 
AB är ett investmentbolag som ägs till 100 % 
av familjen Ernstsson som även är huvudäga-
re i Ert Godis AB.

NTG lanserar maxhelse.se i november 2015, 
en domän där försäljning av vitaminer, kost-
tillskott och hälsoprodukter sker.

Det förkortade räkenskapsåret (maj-dec) av-
slutas och NTG omsätter under 2015 ca 1,7 
MSEK.

2016
NTG genomför en private placement i mars 
där ca 6,6 MSEK tillförs Bolaget. Bland inves-
terarna finns ERT Godis AB och ytterligare ett 
flertal strategiska investerare.

En ny styrelse väljs på årsstämman där Jan 
Bengtsson går in som ordförande och Tom-
mie Nilsson som styrelsemedlem.

NTG gör stora marknadsföringssatsningar 
som ger stor effekt på kort tid och omsätt-
ningen ökar kraftigt.

NTGs framfart blir uppmärksammat i flera 
norska medier såsom i VG.no (Norges största 
nyhetssats med över 2,4 miljoner läsare) och 
aftenposten.no

NTG avslutar sitt första hela verksamhetsår 
(jan-dec) 2016 och omsättningen ökar till ca 
11,2 MSEK. 
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MARKNAD

E-HANDELN I NORDEN
E-handeln i Norden är en miljardindustri. In-
hemska webbutiker, utländska nätaktörer och 
handlare som har hela Norden som sin hem-
mamarknad kunde under första halvåret 2016 
konkurrera på en marknad där konsumenterna 
beräknas ha konsumerat för 98,4 miljarder 

kronor. I genomsnitt går tre fjärdedelar av kon-
sumtionen till nationella e-handlare i respektive 
land, men spridningen mellan länderna är värd 
att notera. Svenskar handlar i högre grad från 
nationella aktörer som strömmar ut ur landet.

Motorn i den nordiska e-handeln är de unga kon-
sumenterna. De som är uppväxta med en dator 
och som tagit till sig alla fördelar med läsplattor 
och smarta mobiler och inte rotat sig i fysiska va-
nor utan vant sig vid den uppsjö av möjligheter 
som internet ger. I Sverige, Danmark och Norge 
är det avgjort vanligast med e-handel hos invå-
narna under 50 år. I spannet 18-29 år finns de 
konsumenter som använder internet som sitt an-
dra vardagsrum. I spannet 30-49 år och har barn 
finns de som ser e-handeln som en möjlighet att 
utnyttja sin tid och energi mer effektivt. I Finland 
är mönstret delvis ett annat. Här är det de unga 
mellan 18 och 29 år som är mest frekventa i web-
butikerna. Sedan följer en skarpt avtagande kurva 
där varje åldersgrupp handlar allt mindre. Endast 
en av fyra finländare över 65 år har e-handlat. 
E-handelsaktörerna i Finland har fortfarande en 
del att jobba med vad gäller konsumenternas tillit 
till att handla på nätet.

E-HANDEL FRÅN UTLANDET 
E-handeln har gjort det mycket lättare för enskil-
da konsumenter att finna ett större och ofta även 
billigare sortiment än det går att finna i hemlan-
det. Under det första halvåret 2016 uppgav en 
tredjedel av de nordiska konsumenterna att de 
e-handlat från utlandet. Genom att studera de 
nordiska ländernas utlandshandel går det att få 
en ungefärlig bild av hur stark nationell handel 
de olika länderna har. Sverige har den minsta an-
delen utlandsköp, vilket är en konsekvens av att 
utlandsköp, vilket är en konsekvens av att man 
har många välutvecklade nationella e-handelsbo-
lag över ett brett spektrum av branscher. Norska 
och finska konsumenter behöver fortfarande lita 
till utländska aktörer för att få alla sina behov still-
ade på nätet.

39,4

21,3 23,1
14,7

Sverige Norge Danmark Finland

Värdet av nordiska konsumenters e-
handel under första halvåret 2016 

(miljarder SEK) 

24,6%

73,8%

Värde av e-handel
utomlands

Värde av e-handel i
hemlandet

Värdet av nordiska konsumenters e-
handel i respektive hemland samt 

utomlands (miljarder SEK)
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35%

28%
33%

42%
45%

Norden Sverige Danmark Norge Finland

Har du någon gång under den senaste månaden 
e-handlat varor från utlandet ( JA)

*Källa: All info under avsnittet ”E-handeln i Norden” är hämtat från PostNords halvårsrapport 
baserat på konsumentundersökningar genomförda i Sverige, Danmark, Norge och Finland må-
nadsvis under perioden februari till och med juli. Sammanlagt har 45 264 respondenter svarat.

E-HANDELN I NORGE
Norge är Nordens mest erfarne betalningsleverantör på nätet och e-handelsmarkna-
den i Norge omsätter nu mer än 90 miljarder NOK. Det är en tillväxt om 16 % i jämfö-
relse med fjolåret. Av den totala summan på 90 miljarder är fördelningen:

Resor  49 miljarder (55 %)
Varor  27 miljarder (30 %)
Tjänster 14 miljarder (15 %)

De som handlar allra mest på nätet i Norge är mellan 35-44 år, och de som handlar 
minst är de mellan 66-74 år. Män handlar i lika stor grad som kvinnor på nätet, men 
inte lika ofta, och i snitt handlar 48 % med mobiltelefon och 24,5 % i appar. De tradi-
tionella betalningsmetoderna dominerar fortfarande. Kort används och föredras allra 
mest medan faktura och betalning via internetbank är på väg ner. Vipps (Motsvarighet 
till Swish i Norge) och mCASH har ökat kraftigt både vad gäller användning och känne-
dom i Norge, men PayPal dominerar fortsatt. I en undersökning som dibs.no har gjort 
gällande anledningen till varför norrmän handlar varor online från utlandet så menade 
de tillfrågade att det berodde på:
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63%

60%

69%

SVERIGE DANMARK NORGE

Handlar du hos utländska e-handlare för att det är 
lägre priser än hos de norska e-handlarna?

48%

53%

47%

SVERIGE DANMARK NORGE

Handlar du hos utländska e-handlare 
för att produkterna inte finns 
hos de norska e-handlarna?

40% 37%

48%

SVERIGE DANMARK NORGE

Handlar du hos utländska e-handlare för att de 
har ett större produktsortiment 

än de norska e-handlarna?

*Källa:  DIBS.no, info.dibs.no/norsk-e-handel-2016 

file:///C:\Users\Morten\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\GJ2MF2VK\DIBS.no, http:\info.dibs.no\norsk-e-handel-2016 
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GRÄNSHANDELN
 • Norska myndigheterna fastställde 01.01.2015 ”fri import” av varor 

upp till 350 NOK inkl. EU frakt per enkelorder

 • Gränshandeln till norrmän omsatte 2014 20 miljarder NOK

 • Det gjordes 8,5 miljoner shoppingturer till Sverige 2014

 • Gränshandeln omfattar 14 000 anställda

 • Prisskillnaden på daglig- och förbrukningsvaror är 46 % billigare i 
Sverige. 

 • Godis- och chokladmarknaden hade 2015 en tillväxt på 6,6 %, medan 
dagligvaruhandeln generellt ökade med 3 %

 • Majoriteten (81 %) av gränshandlarna är från det centrala 
Østlandsområdet och utgjorde 2014 8,5 miljoner handlande 

 • Geografiska områden som fysiskt har svårt att ta sig till gränsen för 
att handla är primära målgrupper för Bolaget, men kraft läggs även 
på områden som har närmre till gränsen som t.ex. Oslo-området 
som är Bolagets tredje största försäljningsområde

 • Det norrmän primärt köper i Sverige är följande produkter i 
storleksordning:

1. Kött

2. Godis

3. Alkohol

4. Tobak

 • 77 % av alla gränshandlare köper med sig godis 

 • Norge har världens näst största förbrukning av konfektyr per capita 
(efter Sverige). I Sverige förbrukar varje person i genomsnitt 17 kg 
konfektyr per år, i Norge förbrukar man 15 kg/person per 2014 

 • 15 kg x 5 miljoner norrmän = 75 miljoner kg konfektyr i omsättning/
år. Total konfektyromsättning för retail i Norge 2014, vid snittpris 150 
NOK/kg (Ca 80 SEK/kg i Sverige) var 11,2 miljarder NOK

 • Adressavisa, en regional tidning i Trondheim, med 167 000 dagliga 
läsare gjorde en undersökning med sina läsare om de ville handla 
godis online från Sverige. 2584 läsare deltog och 53 % bekräftade att 
de ville handla godis online från Sverige.

 • Adressavisa har gjort ytterligare en undersökning gällande hur ofta 
sina läsare äter godis, 4628 svarade på undersökningen varav 40 % 
svarade 2-3 gånger i veckan

Källor: Statens institutt for forbrukerforskning, Thon Eiendom (ägarna av Nordby 
Shoppingsenter), www.Adressa.no, Helsedirektoratet, Nidar

http://www.adressa.no/
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KONKURRENTER
NTG har ett fåtal konkurrenter som säljer godis online, men ingen etablerad aktör 
som säljer premiumvarumärken så som NTG gör. Den konkurrent som är mest lik 
NTG heter Godteributikk.com och har sin bas i Flensburg. De fokuserar mest på den 
tyska marknaden och säljer icke-premiumvarumärken, till skillnad från NTG som har 
nästan alla stora varumärken i Norden. Deras leveranstid är, enligt deras hemsida, 10-
12 dagar, gentemot NTGs 3-5 dagar. Detta ger NTG en stark konkurrensfördel. Övriga 
jämförelser:

 • NTGs fraktpris är 67 NOK, deras 145 NOK

 • NTGs största omsättningsgrupp är lösgodis, de erbjuder inte försäljning av 
lösgodis

 • NTGs leveranstid är 3-5 dagar, deras 7-10 dagar

 • De gör inte aktiv marknadsföring i Norge

FYSISKA GRÄNSHANDELSBUTIKER
 • Verksamhetens huvudkonkurrenter är fysiska gränshandelsbutiker, som 

per idag inte erbjuder näthandel från eget sortiment.

 • I förhållande till fysiska gränshandelsbutiker vill NTG ha en uppenbar 
fördel i att norska kunder vill kunna göra likadana köp av olika varor, utan 
att behöva resa till Sverige som både är kostsamt och tidskrävande.

 • Mer än halva befolkningen i Norge bor på sådana platser att gränshandel 
inte är fördelaktigt.

NORSKA BUTIKER
 • Övriga konkurrenter är naturligtvis norska butiker, både på nätet och 

fysiska som erbjuder samma produkter som NTG AB vill sälja över nätet 
från Sverige
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FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG

RESULTATRÄKNING

160101 - 161231 141208 - 151231

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning 11 265 982 1 663 574

Övriga rörelseintäkter 11 375 0

11 277 357 1 663 574

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -6 846 716 -899 011

Övriga externa kostnader -8 079 894 -1 616 868

Av- och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar -81 438 -6 369

- 15 008 048 -2 522 248

Rörelseresultat -3 730 691 -858 674

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 207 0

Räntekostnader och liknande resultatposter -65 977 3 663

-65 770 3 663

Resultat efter finansiella poster -3 796 461 -855 011

Resultat före skatt -3 796 461 -855 011

Skatt på årets resultat 833 961 187 196

Årets resultat -2 962 500 -667 815
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BALANSRÄKNING

2016-12-31 2015-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för forskningsarbeten m.m.4 345 362 375 822

345 362 375 822

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran5 1 194 116 187 196

1 194 116 187 196

Summa anläggningstillgångar 1 539 478 563 018

Omsättningstillgångar

Varulager m.m

Färdiga varor och handelsvaror 85 900 0

85 900 0

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 7 728 0

Övriga fordringar 688 948 112 565

696 676 112 565

Kassa och  bank

Kassa och bank 875 699 14 637

Summa kassa och bank 875 699 14 637

Summa omsättningstillgångar 1 658 275 127 202

Summa tillgångar 3 197 753 690 220

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (5 000 000 aktier) 97 000 50 000

Ej registrerat aktiekapital 0 1 124 362

Fond för utvecklingsutgifter 45 978 0

Summa bundet eget kapital 142 978 1 174 362

Fritt eget kapital

Överkursfond 6 339 792 0

Balanserat resultat -713 793 0

Årets resultat -2 962 500 -667 815

2 663 499 -667 815

Summa eget kapital 2 806 477 506 547

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 361 276 183 673

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 000 0

Summa kortfristiga skulder 391 276 183 673

Summa eget kapital och skulder 3 197 753 690 220
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KASSAFLÖDESANALYS

2016-01-01 
- 2016-12-31

2014-12-08 
- 2015-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -3 730 691 -858 674

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 81 438 6 369

Erhållen ränta m.m. 207 0

Erlagd ränta -65 977 3 663

Betald inkomstskatt 0 0

   

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital -3 715 023 -848 642

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Minskning(+)/Ökning(-) av varulager/pågående arbete -85 900 0

Minskning(+)/Ökning(-) av kundfordringar -7 728 0

Minskning(+)/Ökning(-) av fordringar -576 383 -112 565

Minskning(+)/Ökning(-) av leverantörsskulder 177 603 183 673

Minskning(+)/Ökning(-) av kortfristiga skulder 30 000 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 177 431 -777 534

Investeringsverksamheten

Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
och liknande arbeten -50 978 -382 191

   

Kassaflöde från investeringsverksamheten -50 978 -382 191

Finansieringsverksamheten

Årets nyemission 5 089 471 1 174 362

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 089 471 1 174 362

Förändring av likvida medel 861 062 14 637

Likvida medel vid årets början 14 637 0

   

Likvida medel vid årets slut 875 699 14 637
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KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

INTÄKTER
NTG är ett e-handelsbolag som hade sin första 
handelsdag i maj 2015. Sedan dess har bolagets 
omsättning vuxit snabbt, vilket främst är drivet 
av den ökade kännedom den norska markna-
den har fått om NTG. Bolaget fokuserar på ökad 
marknadsföring och att bredda sitt produktsor-
timent i syfte att öka merförsäljning och andel 
återkommande kunder.

Omsättningen för NTGs verksamhetsår 2016 
uppgick till 11  266 MSEK, vilket är en ökning 
med 9602 TSEK, eller 700 %, jämfört med före-
gående förlängda verksamhetsår (2014-12-08 
– 2015-12-31).

Bolaget har under hösten 2016 haft en mycket 
god omsättningstillväxt och hade kunnat visa 
svarta siffror på månatlig basis om inte fullt fokus 
hade riktats på tillväxt.

KOSTNADER
Bolagets kostnader för handelsvaror har ökat 
med 5 948 TSEK, eller ca 762 %, för 2016 jämfört 
med föregående år. 

Övriga rörelsekostnader relaterar i huvudsak till 
frakt- och lagerhanteringskostnader samt annon-
sering. Dessa kostnader har ökat med 6 463 TSEK, 
eller ca 500 %, för helåret 2016, jämfört med före-
gående förlängda verksamhetsår. Bolaget arbe-
tar aktivt med att försöka få en bättre utväxling 
per investerad marknadsföringskrona. 

Bolagets avskrivningar har ökat med 75 TSEK, 
eller 1 279 % under samma perioder som ovan. 
Dessa avskrivningar är främst relaterade till ak-
tiverade kostnader för utveckling av e-handels-
plattformen maxgodis.se.

RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR
Rörelseresultatet efter avskrivningar för verksam-
hetsåret 2016 uppgick till -3 731 TSEK, vilket är en 
försämring med 2872 TSEK jämfört med föregå-
ende år. Utvecklingen har drivits av den kraftiga 
marknadssatsning Bolaget har genomfört under 
2016. Förändringen av övriga rörelsekostnader 
har beskrivits ovan.

AVKASTNING PÅ EGET OCH TOTALT KAPITAL

NTG har haft en negativ avkastning på eget och 
totalt kapital under de två åren Bolaget har varit 
verksamt. Sedan grundandet har bolaget inves-
terat i att bygga upp en e-handelsplattform och 
en varumärkeskännedom kring bolaget. Bolaget 
förväntar sig en väsentligt förbättrad lönsamhet 
i takt med att ökad försäljning till goda brutto-
marginaler genererar ett täckningsbidrag som 
överstiger bolagets omkostnadsmassa.

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
NTGs omsättningstillgångar per 31 december 
2016 består främst av varulager, men även andra 
kortfristiga fordringar och likvida medel. De totala 
omsättningstillgångarna har ökat med 1 531 TSEK 
under 2016 jämfört med 2015, vilket i hög grad är 
kopplat till bolagets ökade övriga fordringar och 
kassa och bank.

NTG har sedan start haft en begränsad likviditet 
vilket resulterat i att bolaget utvecklat en hög la-
geromsättningshastighet för att kunna hålla uppe 
försäljningstillväxten.

EGET KAPITAL
Bolagets eget kapital per 31 december 2016 upp-
gick till 2 806 TSEK. Vid samma tidpunkt föregå-
ende år uppgick det egna kapitalet till 507 TSEK. 

Bolagets styrelse och ledning har löpande följt 
bolagets resultat och ställning vilket har doku-
menterats i enlighet med gällande regler enligt 
aktiebolagslagen. 

I mars 2016 genomfördes en kontant nyemission 
som tillförde bolaget netto ca 5089 TSEK och som 
ökade aktiekapitalet med 47 TSEK. Teckningskur-
sen uppgick till 1,5 SEK.

LÅNGFRISTIGA SKULDER
NTG innehar inga långfristiga skulder per 31 de-
cember 2016. Bolaget har heller aldrig upptagit 
något banklån utan endast lån från aktieägare. 
2015 gjordes en nyemission till Bolagets fulfill-
ment-aktör ERT Godis i Växjö AB där 10 % av Bola-
get köptes till en summa av 700 TSEK. Under 2015 
lånade ägarna in totalt ca 424 TSEK i Bolaget, som 
under emissionen i 2016 kvittades mot aktier. 
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KORTFRISTIGA SKULDER
Bolagets kortfristiga skulder uppgick till 391 TSEK 
per december 31 2016. Det är en ökning med 178 
TSEK sedan december 31 2015. De kortfristiga 
skulderna är främst hänförliga till leverantörs-
skulder, vilka naturligtvis ökar i takt med att bola-
get säljer mer varor, samt till upplupna kostnader 
och förutbetalda intäkter. Leverantörsskulderna 
uppgick till 361 TSEK per december 31 2016. 

KASSAFLÖDE
Årets kassaflöde för 2016 är positivt med 861 062 
sek och beror helt av upptagen nyemission om 
totalt 5 089 471 sek för räkenskapsåret (direkta 
emissionskostnader har dragits av). Kassaflöden 
för 2015 är positivt och uppgår till 14 637 sek och 
beror även det året på uttagen nyemission om 
totalt 1 174 362 sek. 

Bolagets omsättning sker via ett DropShip-flöde 
vilket innebär att bolaget beställer produkten 
från leverantören i samband med kundorder och 
levererar direkt till kund, vilket i sin tur leder till 
att bolaget håller minimala lagernivåer. 

Bolaget har avtalade leverantörskredittider på 
cirka 30 dagar men får betalt för kundköp från 
1-2 dagar beroende på betalningsmetod (kort, 
PayPal), vilket bidrar ytterligare till en minimal 
kapitalbindning i bolaget.

NYCKELTAL
Bolagets soliditet per 31 december 2016 uppgick 
till 87,76 %, jämfört med 73,38 % från samma 
period föregående år. Som tidigare beskrivits 
har bolaget hittills fokuserat på att bygga upp 
en e-handelsplattform som möjliggör fortsatt 

hög och lönsam tillväxt. Dessa investeringar har 
självklart påverkat bolagets lönsamhet på kort 
sikt men har bedömts vara nödvändiga för att nå 
en ökad försäljning med förbättrad lönsamhet på 
längre sikt.

Kassalikviditeten ligger på cirka 401,85 % per 
31 december 2016, jämfört med 69,25 % från 
samma period föregående år. Det innebär att 
omsättningstillgångarna, reducerat för varulager, 
uppgick till ungefär fyra gånger så stora som de 
kortfristiga skulderna i utgången av verksamhets-
året 2016.

MEDELANTAL ANSTÄLLDA
Bolaget har idag inga anställda. Bolaget anpassar 
organisationen löpande utifrån det behov som 
uppstår i takt med att bolaget växer och anlitar de 
tjänster som behövs på konsultbasis.

DEFINITION AV NYCKELTAL
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av 
kortfristiga skulder
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AKTIEÄGARE, AKTIEN OCH AKTIEKAPITALETS 
UTVECKLING

Aktiekapitalet i Bolaget innan Erbjudandet uppgår 
till 500 000 SEK fördelat på 9 700 000 fullt emitte-
rade och inbetalda aktier. Ett aktieslag föreligger. 
Aktiernas kvotvärde är 0,0515 SEK. Samtliga akti-
er ger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar, vinst 
och eventuellt överskott vid likvidation.

Varje aktie representerar en röst per aktie vid 
bolagsstämma och varje aktieägare är berättigad 
att rösta för det fulla antalet av aktieägaren ägda 
eller företrädda aktier vid bolagsstämma. Samtli-
ga aktier ger också lika företrädesrätt att teckna 
aktier vid emission av nya aktier i Bolaget om 
inte bolagsstämman, eller styrelsen genom ett 

bemyndigande från bolagsstämma, beslutar om 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

De befintliga aktierna denomineras, och de nya 
aktierna kommer att denomineras, i kr. De be-
fintliga aktierna är inte och har heller inte varit 
föremål för erbjudande som lämnats till följd av 
budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det 
har inte förekommit några offentliga uppköpser-
bjudanden avseende Bolagets aktier under det 
innevarande eller föregående räkenskapsåret. 
Enligt bolagsordningen skall aktiekapitalet vara 
lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr och an-
talet aktier skall vara lägst 9 700 000 st och högst 
38 800 000 st.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Aktieägare Antal aktier Ägarandel

Petter Sørlie (privat och genom familj) 1 651 546 17,03%

Morten Hansson (privat och genom familj) 1 533 706 15,81%

Thor Johansen 1 020 223 10,52%

Danica Pension 1 000 000 10,31%

Erku AB 820 000 8,45%

Per-Erik Gabrielsson 610 000 6,29%

Övriga 50 ägare 3 064 525 31,59%

Totalt 9 700 000 100,00%

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING

År Transaktion
Ökning 

aktiekapital
Summa 

aktiekapital
Ökning antal 

aktier
Totalt antal 

aktier

2014 Bildande 50 000,00 kr 50 000,00 kr 500 500

2015 Splitt 0,00 kr 50 000,00 kr 4 999 500 5 000 000

2016 Nyemission 5 000,00 kr 55 000,00 kr 500 000 5 500 000

2016 Nyemission 42 000,00 kr 97 000,00 kr 4 200 000 9 700 000

2017 Fondemission 403 000,00 kr 500 000,00 kr 0 9 700 000

AKTIEÄGARAVTAL
Det finns inga aktieägaravtal.
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BEMYNDIGANDE
Vid årsstämman den 8 februari erhöll styrel-
sen bemyndigande att vid ett eller flera till-
fällen emittera aktier, teckningsoptioner och/
eller konvertibler så att aktiekapitalet ökas 
inom bolagsordningens gränser. Bemyndi-
gandet gäller fram till nästa årsstämma. 

UTDELNINGSPOLICY
Beslut om vinstdelning fattas av bolags-
stämman och utbetalning ombesörjs av 
Euroclear. Rätt till utdelning tillkommer den 
som är registrerad som aktieägare i den av 
Euroclear Sweden förda aktieboken på den 
avstämningsdag för utdelning som beslutas 
av bolagsstämman. Utdelning utbetalas nor-
malt som ett kontant belopp per aktie genom 
Euroclear försorg. 

Bolaget tillämpar inte några restriktioner eller 
särskilda förfaranden vad avser kontant ut-
delning till aktieägare bosatta utanför Sverige. 
Med undantag för eventuella begränsningar 
som följer av bank- och clearingsystem sker 
utbetalning på samma sätt som för aktieägare 
bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är 
skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår 
dock normalt svensk kupongskatt. 

NTG har hittills inte lämnat någon utdelning 
och Bolagets styrelse avser heller inte att fö-
reslå någon utdelning inom de närmsta åren. 
Eventuella vinstmedel kommer istället att 
återinvesteras i Bolagets i Bolagets produk-
tutveckling och affärsutveckling.

PERSONALOPTIONER OCH 
INCITAMENTSPROGRAM
Ingen i styrelsen eller ledningen innefatt-
as av personaloptioner. Bolaget har heller 
inte för närvarande några aktiebaserade 
incitamentsprogram.

TECKNINGSOPTIONER
Det finns, innan Erbjudandet, inga teck-
ningsoptioner i Bolaget.

KONVERTIBLA SKULDEBREV
Det finns inga konvertibla skuldebrev i 
Bolaget.

NOTERING AV BOLAGETS AKTIER PÅ NGM
Styrelsen för Bolaget kommer att ansöka om 
att Bolagets aktier ska upptas för handel på 
NGM Nordic MTF. Under förutsättning att 
Bolaget uppfyller spridningskraven, vilka på 
NGM Nordic MTF innebär att Bolaget måste ha 
minst 300 aktieägare med ett innehav till ett 
värde om minst 5 000 SEK samt att minst 10 
procent av aktierna i Bolaget ska anses vara i 
allmän ägo. Information om noteringsdag och 
kortnamn meddelas så fort informationen är 
fastställd.

ÖVERLÅTELSE
Aktien är inte behäftad med några inskränk-
ningar i rätten att fritt överlåtas.

PRESSMEDDELANDEN
Aktieägare, övriga aktörer och allmänheten 
kan läsa Bolagets pressmeddelanden och 
ekonomiska rapporter på Bolagets hemsida, 
www.cloudrepublic.com

ISIN-KOD
ISIN-kod: SE0009690811.

AKTIEBOK
Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare 
hanteras av Euroclear Sweden AB, Box 191, 
SE-101 23 STOCKHOLM, Sverige.

MENTOR
Göteborg Corporate Finance AB
Prästgårdsängen 11
412 71 Göteborg
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STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 
OCH REVISOR

Teamet bakom NTG har stor erfarenhet av att starta och bygga upp lönsamma fö-
retag. Bolagets styrelse innehar bred kunskap och ett stort nätverk som innefattar 
expertis inom b.la entreprenörskap inom tech och dagligvaruhandel, B2C, marknads-
föring, logistik, strategiska frågor och dagligvaruhandel.

STYRELSE

THOMMY NILSSON, 68 ÅR, ORDFÖRANDE
Thommy Nilsson har en lång och gedigen erfarenhet av B2C i Norden inom textil, skor, sportar-
tiklar heminteriör och kosmetiska produkter. Thommy har stor erfarenhet av producton, retail, 
wholesale och brand building då han bland annat varit VD både för JC och KappAhl. Thommy har 
även stor erfarenhet inom styrelsearbete, han har tidigare varit ordförande i JC och Kicks och 
besitter nu flera olika styrelseuppdrag, bl.a som ordförande i Hemmakväll som är Sveriges näst 
största godisgrossist, men även i Twilfit och Blåkläder. Thommy har även arbetat som Senior 
Advisor åt EQT, Adelis och Valedo.

Bolagsengagemang de senaste fem åren Position Tidsperiod 

AB Blåkläder Ledamot Pågående

ON Interiör Ledamot Pågående

Skofabr. KAVAT AB Ordförande Pågående

Twilfit AB Ledamot Pågående

Hemmakväll Ordförande Pågående

LIN Group AB Ordförande Pågående

Beck&Söndergaard Ledamot Under perioden avslutat

XXL Sport & Vildmark Ledamot Under perioden avslutat

Oscar Jacobsson Ordförande Under perioden avslutat

Delägarskap över 10 % de senaste fem åren  Kapital (%) Röster (%) Tidsperiod 

LIN Group AB 34% 34% Pågående
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JAN BENGTSSON, LEDAMOT
Jan Bengtsson har en bakgrund som bankdirektör i Göteborg, där han senare gick vidare som 
VD för ett av Sveriges på den tiden största privatägda fastighetsbolag, Fastighets AB Coronado. 
Jan har även arbetat som investeringsrådgivare på Provobis Holding AB som är ett investment-
bolag ägt av Rolf Lundström, men även varit VD och ordförande på det tidigare First North Pre-
mier-noterade bolaget Rasta Group AB (Publ). Nu besitter Jan styrelseuppdrag i både noterade 
och onoterade bolag.

Bolagsengagemang de senaste fem åren Position  Tidsperiod

Net Trading Group NTG AB Ledamot Pågående

Tangiamo Tech Technology AB Ordförande Pågående

Zenergy AB (Publ) Ledamot Pågående

Zenergy Fastighets AB Ordförande Pågående

J B Bengtsson AB Ledamot Pågående

Rasta Group AB (publ) VD Under perioden avslutat

TBT Bygg AB Ledamot Under perioden avslutat

Gamlestadens Rör AB Ledamot Under perioden avslutat

Chelys Kapitalförvaltning AB Ledamot Under perioden avslutat

Alert Investor Relations AB Ledamot Under perioden avslutat

Media Provider Scandinavia AB(publ) Ordförande Under perioden avslutat

Rasta Sverige AB Ledamot Under perioden avslutat

Ullevi Konferens och Kiosker AB Ledamot Under perioden avslutat

Grand Hotel Opera AB Ledamot Under perioden avslutat

Nordstaden Hotel & Förvaltning AB Ledamot Under perioden avslutat

Delägarskap över 10 % de senaste fem åren Kapital (%) Röster (%) Tidsperiod

J B Bengtsson AB 100 100 Pågående

Tangiamo Tech Technology AB 10,3 10,3 Pågående

Media Provider Scandinavia AB (Publ) 12,4 12,4 Under perioden avslutat

MORTEN HANSSON, LEDAMOT
Grundare & tidigare CEO för Easy Park AS. Tidigare Sales Director på IBM.

Bolagsengagemang de senaste fem åren Position Tidsperiod

Sameiet Dagaliveien 31 Ordförande Pågående

Byggkjøp Ledamot Pågående

Net Trading Group NTG AB Ledamot Pågående

MH Morten Hansson Ordförande Pågående

Delägarskap över 10 % de senaste fem åren  Kapital (%) Röster (%) Tidsperiod

Byggkjøp 13% 13% Pågående

Net Trading Group NTG AB 16% 16% Pågående

MH Morten Hansson 100% 100% Pågående
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PETTER SØRLIE, 50 ÅR, LEDAMOT
Lång erfarenhet från media- och techbranchen som investerare och befattningshavare. Med-
grundare av Easy Park AS, och har tidigare besuttit direktörsroller inom Kinnevik-gruppen. Petter 
har även varit med i de två e-handlarna GodtLevert.no och Boozt.com som marketingadvisor. 

Bolagsengagemang de senaste fem åren Position Tidsperiod

Sørlie M&L Ordförande Pågående

Equity Media Partner AS Ledamot Pågående

Byggkjøp AS Ledamot Pågående

Net Trading Group NTG AB Ledamot Pågående

Phoner Applications AS Ledamot 2013-2014

Delägarskap över 10 % de senaste fem åren  Kapital (%) Röster (%) Tidsperiod

Sørlie M&L 100% 100% Pågående

Equity Media Partner AS 60% 60% Pågående

Byggkjøp AS 13% 13% Pågående

Net Trading Group NTG AB 17% 17% Pågående

Phoner Applications AS 11% 11% 2013-2014

LUDVIG ERNSTSSON, 44 ÅR, LEDAMOT
Har en tidigare bakgrund inom fotbollen, både som spelare och tränare på elitnivå. Delägare och 
en av grundarna till Ert Godis AB. VD i ERKU AB som är ett investmentbolag. Besitter styrelseupp-
drag i ERT Godis AB som är en godisgrossist och NTGs fulfillment-partner med en omsättning 
på ca 250 MSEK samt även ERKU AB, Klippkungen AB och Maroy AB. Tidigare styrelseledamot i 
Östers IF, samt Uppvidinge LBC.

Bolagsengagemang de senaste fem åren Position Tidsperiod 

ERKU AB VD/Ledamot Pågående

ERT Godis AB Ledamot Pågående

MAROY AB Ledamot Pågående

ÖSTERS IF Ledamot Under perioden avslutat

ER KONSULT FÖRVALTNING AB VD/Ledamot Under perioden avslutat

UPPVIDINGE LBC Ledamot Under perioden avslutat

Delägarskap över 10 % de senaste fem åren  Kapital (%) Röster (%) Tidsperiod 

ERKU AB 45 45 Pågående

ER KONSULT FÖRVALTNING AB 45 45 Under perioden avslutat

REVISOR
Kerstin Nordenham Murby, auktoriserad revisor på Nordenhams Revisionsbyrå AB.
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ÖVRIG INFORMATION OM STYRELSEMEDLEMMAR OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE  
SEDAN 1 JANUARI 2012.
Antal aktier angivna i styrelsepresentationen av-
ser aktier som ägs privat, via närstående och via 
bolag per den 31 december 2016.

För indirekt ägande så har mängden beräknas 
pro rata ägarförhållandet i respektive bolag.

Det föreligger inga intressekonflikter mellan 
styrelseledamöternas eller ledande befattnings-
havarnas skyldigheter gentemot NTGoch deras 
privata intressen och andra skyldigheter.

Ingen av styrelseledamöterna eller ledande 
befattningshavare har varit inblandade i någon 
konkurs, konkursförvaltning eller likvidation i 

egenskap av ledamot, suppleant eller ledande 
befattningshavare under de senaste fem åren. 
Ingen av styrelseledamöterna eller ledande 
befattningshavare har under de senaste fem 
åren dömts i bedrägerirelaterade mål eller varit 
utsatta för anklagelser och/eller sanktioner av i 
lag eller förordning bemyndigande myndigheter 
(däribland godkända yrkessammanslutningar) 
och ingen av dessa har av domstol förbjudits att 
ingå som medlem av en emittents förvaltnings-, 
lednings- eller kontrollorgan eller från att ha le-
dande eller övergripande funktioner hos en emit-
tent under åtminstone de senaste fem åren.

LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG INFORMATION

ASSOCIATIONSFORM
Net Trading Group NTG AB är ett publikt aktiebo-
lag och bedriver verksamhet under denna asso-
ciationsform, vilket regleras av aktiebolagslagen 
(2005:551). Bolaget har under firman Net Trading 
Group NTG AB (Publ) bedrivit verksamhet sedan 
8 december 2014 med organisationsnummer 
556994-2930. Bolaget ska enligt verksamhets-
beskrivningen i bolagsordningen Bolaget ska 
bedriva försäljning av dagligvaror och hälsopro-
dukter i huvudsak via digitala kanaler och där-
med förenlig verksamhet. NTGs styrelse har sitt 
säte i Göteborg. Bolaget har besöksadress: Södra 
Larmgatan 4, 411 16 Göteborg. Bolagets webb-
plats är www.maxgodis.se

BOLAGSSTYRNING
Bolaget har att iaktta aktiebolagslagens bestäm-
melser om bolagsstyrning. Styrelsen har därvid 
upprättat en arbetsordning för sitt arbete, in-
struktioner avseende arbetsfördelningen mellan 
styrelsen och verkställande direktören, vilken 
behandlar dennes arbetsuppgifter och rappor-
teringsskyldigheter, samt fastställt instruktioner 
för den ekonomiska rapporteringen. Arbetsord-
ningen ses över årligen. Bolagsstyrningskodens 
tillämpning har utvidgats till at gälla alla bolag 
vars akter är upptagna till handel på en reglerad 
marknad i Sverige. NGM Nordic MTF utgör inte 
en reglerad marknad och Bolaget har därför inte 
krav på sig att följa Koden även efter den plane-
rade listningen. Bolaget följer dock kontinuerligt 
utvecklingen på området och avser at följa de 
delar av Koden som kan anses relevanta.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Under 2016 har Morten Hansson och Petter Sør-
lie båda fakturerat 780 000 SEK för konsulttjäns-
ter avseende löpande arbete för Bolaget. 

I övrigt finns inga avtal eller transaktioner mellan 
Bolaget och närstående än vad som beskrivs un-
der ”Väsentliga avtal” nedan.

VÄSENTLIGA AVTAL
NTG har ett samarbetsavtal med ERT Godis i 
Växjö AB som är Bolagets fulfillment-aktör. De 
håller lager, mottager orders och sköter plock för 
Bolagets räkning. NTG har även samarbetsavtal 
med två logistikföretag, G. Claesson Transport AB 
och PostNord AB. Båda bolagen är en del av NTGs 
logistiklösning när produkterna ska transporteras 
från lagret i Växjö till slutkund.

FÖRETAGSINTECKNINGAR
Inga.

STÄLLDA SÄKERHETER
Inga.

FASTIGHETER OCH LOKALER
Bolaget äger inga fastigheter eller byggnader. Bo-
lagets verksamhet bedrivs i hyrda lokaler under 
sedvanliga hyreskontrakt på orten.
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LEVERANTÖRSAVTAL
NTG har avtal med följande leverantörer:

ERT Godis  AB
PostNord i Norge

DISTRIBUTIONSAVTAL
NTG har avtal med PostNord samt G. Claesson 
Transport AB som sköter leverans av beställning-
ar från ERT Godis ABs lager till slutkund.

PATENT OCH VARUMÄRKEN
Bolaget innehar inga patent, men följande varu-
märken är registrerade: maxGodis.se

TVISTER OCH RÄTTSLIGA PROCESSER
Bolaget är inte och har inte varit part i några rätts-
liga förfaranden eller skiljeförfaranden under de 
senaste 12 månaderna som kan eller skulle kun-
na få betydande effekter på Bolagets finansiella 
ställning eller lönsamhet.

FÖRSÄKRINGSSKYDD
Bolaget har sedvanlig företagsförsäkring som 
uppdateras regelbundet med hänsyn taget 
till förändringar i behovet och verksamhetens 
åtaganden.

LOCK-UP PERIOD
Följande personer har ingått lock-up avtal:

Petter Sörli med familj
Morten Hansson med familj
Per-Erik Gabrielsson
Thor Johansen
ERKU AB

Ovan nämnda personer och företag har genom 
avtal förbundit sig att inte avyttra aktier i Bolaget 
före 6 månader efter listning. Efter 6 månader 
kan 50 % av innehavet avyttras. Efter 12 månader 
föreligger ingen lock-up.

ERSÄTTNINGAR STYRELSE, VD OCH REVISOR
Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska 
utgå med tre prisbasbelopp för styrelsens ordfö-
rande samt med två prisbasbelopp för ordinarie 
ledamöter som inte innehar en operativ roll i 
bolaget. VD Morten Hanssons ersättning utgår 
med 79  000 SEK/månad. Det beslutades vidare 
att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd 
löpande räkning.

Ingen styrelseledamot eller ledande befattnings-
havare har något avtal med Bolaget om ersätt-
ning efter respektive uppdrags upphörande.

STYRELSENS ARBETSFORMER
Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstämma. 
En styrelseledamot äger rätt att när som helst 
frånträda sitt uppdrag. Styrelsens arbete följer 
styrelsens fastställda arbetsordning. Verkställan-
de direktörens arbete regleras genom instruktio-
ner för VD. Såväl arbetsordning som instruktioner 
fastställs årligen av Bolagets styrelse.

Frågor som rör revisions- och ersättningsfrågor 
beslutas direkt av Bolagets styrelse.

UPPFÖRANDEKODEN
Svensk kod för bolagsstyrning skall tillämpas av 
samtliga bolag som har aktier upptagna till han-
del på en reglerad marknadsplats i Sverige. Ko-
den behöver således inte tillämpas av NTG.

MILJÖ
Bolagets verksamhet kräver inte några tillstånd.
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EMISSIONSGARANTIER OCH TECKNINGSFÖRBINDELSER
Ett garantikonsortium har i februari 2017 för-
bundit sig att teckna upp till ca 12 MSEK genom 
garantiförbindelser på 9 MSEK och teckningsför-
bindelser på 3 MSEK. Det motsvarar cirka 80 % av 
det totala emissionsbeloppet om cirka 15 MSEK. 
Deltagandet från samtliga garanter är endast reg-
lerat genom bindande skriftliga avtal. Inga medel 

är pantsatta eller spärrade för detta ändamål. Er-
sättning till garanter för lämnade garantier är 8 % 
av det garanterade beloppet. Dessa ersättningar 
regleras kontant efter emissionens avslutande. 
Garanternas åtagande begränsas till deras relati-
va andel av det totalt garanterade beloppet. 

Garanti och teckningsförbindelser (SEK)
Namn Garanterat belopp Teckningsförbindelser Totalt 

Modelio 1 875 000 625 000 2 500 000

Capensor 1 500 000 500 000 2 000 000

Dividend 1 500 000 500 000 2 000 000

Per Vasilis 1 125 000 375 000 1 500 000

G&W Fondkommission AB 600 000 200 000 800 000

Niclas Löwgren 450 000 150 000 600 000

OLIST AB 375 000 125 000 500 000

LIPCO 375 000 125 000 500 000

Rune Löderup 375 000 125 000 500 000

Emissionskapital 375 000 125 000 500 000

Fore C Investment Holding AB 300 000 100 000 400 000

Michael Mattsson 150 000 50 000 200 000

Summa 9 000 000 3 000 000 12 000 000

INFÖRLIVAS VIA HÄNVISNING
Årsredovisning 2014, 2015 och 2016.

TIDPUNKTER FÖR EKONOMISK INFORMATION
Innevarande räkenskapsperiod: 
 2017-01-01 – 2017-12-31
Delårsrapport januari-mars 2017 
 31 maj 2017
Delårsrapport januari-juni 2017 
 31 augusti 2017
Delårsrapport januari-september 2017 
 30 november 2017
Bokslutskommuniké 2017 
 28 februari 2018
Årsstämma 2017 
 31 maj

UPPRÄTTANDE AV MEMORANDUM
Detta Memorandum har upprättats av Bolagets 
ledning och styrelse. Styrelsen har, så långt det 
är rimligt och möjligt, vidtagit alla försiktighetsåt-
gärder för att säkerställa att uppgifterna i Memo-
randum, såvitt de vet, överensstämmer med de 
faktiska förhållandena och att inget är utelämnat 
som skulle kunna påverka dess innebörd.

RÅDGIVARE
Göteborg Corporate Finance AB är finansiell råd-
givare och mentor till Bolaget med anledning till 
förestående nyemission och har biträtt Bolaget i 
upprättandet av detta Memorandum. GCF erhål-
ler en på förhand avtalad ersättning för utförda 
tjänster. GCF äger 134 672 aktier i NTG.

Aqurat Fondkommission AB är kontoförande insti-
tut och administrativa samarbetspartner i förelig-
gande nyemission. De mottar anmälningssedlar 
och teckningslikvider samt ombesörjer registre-
ring av aktier på tecknares värdepapperskonton. 

POTENTIELLA INTRESSEKONFLIKTER
Alla styrelseledamöter har ekonomiska intres-
sen i form av aktieinnehav i Bolaget. GCF som är 
rådgivare till NTG i föreliggande emission äger 
134 671 aktier. 

Förutom detta förhållande förekommer mel-
lan Bolaget och de personer som nämns under 
rubriken Styrelse, VD och övriga nyckelpersoner 
från sidan 26, inga intressekonflikter i samband 
med Erbjudandet. I samband med Erbjudandet 
som beskrivs i detta Memorandum har Göteborg 
Corporate Finance AB anlitats såsom rådgivare 
vid marknadsföringen av Erbjudandet. Därutöver 
har Eminova Fondkommission AB anlitats som 
emissionsinstitut för att assistera Bolaget med 
den administration som Erbjudandet ger upphov 
till. Göteborg Corporate Finance AB och Eminova 
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Fondkommission AB erhåller en på förhand avta-
lad ersättning för utförda tjänster i samband med 
genomförandet av Erbjudandet. Göteborg Cor-
porate Finance AB har inte för avsikt att förvärva 
aktier i Bolaget i föreliggande erbjudande. 

DOKUMENT SOM INTE INFÖRLIVAS GENOM 
HÄNVISNINGAR
De delar av den finansiella informationen som 
inte har införlivats genom hänvisning är antingen 
inte relevanta för en investerare eller återfinns på 
annan plats i Memorandumet.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 
(K3). Principerna är oförändrade jämfört med 
föregående år, dock så har ändringar i Årsredo-
visningslagen (1995:1554) inneburit lättnader i 
upplysningskraven för mindre företag vilka tilläm-
pas vid upprättandet av denna årsredovisning.

TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR
Följande handlingar finns tillgängliga i elektronisk 
form på NTGs hemsida, www.ntg.se. Kopior av 
handlingarna hålls också tillgängliga på NTGs hu-
vudkontor Södra Larmgatan 4, 411 16 Göteborg, 
C/o Mcon AB, under Memorandumets giltighets-
tid (ordinarie kontorstid på vardagar).

NTGs bolagsordning

NTGs årsredovisning för det förlängda räken-
skapsåret 2014-12-08 – 2015-12-31 samt för 2016 
(inklusive revisionsberättelse)

NTGs bokslutskommuniké 2014 och 2016.

FÖRETAGSFAKTA
Firmanamn: Net Trading Group NTG AB
Bolagskategori: Bolaget är publikt (publ)
Säte: Göteborg, Västra Götalands län
Land: Sverige
Organisationsnummer: 556994-2930
Bolagsbildning: 2014-12-08
Juridisk form: Publikt Aktiebolag
Lagstiftning: Svensk rätt och svenska 
aktiebolagslagen
Adress: Södra Larmgatan 4 C/o Mcon AB,  
411 16 Göteborg
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SKATTEFRÅGOR

VISSA SKATTEFRÅGOR I SVERIGE
Följande sammanfattning avser skattekonsekven-
ser för investerare, som är eller kommer att bli 
aktieägare i NTG. Sammanfattningen är baserad 
på aktuell lagstiftning och är endast avsedd som 
allmän information. Den skattemässiga behand-
lingen av varje enskild aktieägare beror delvis på 
dennes egen situation.

Särskilda skattekonsekvenser, som ej finns be-
skrivna 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 omsätt-
ningstillgång 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 %. För juridiska personers inne-
hav av så kallade kapitalplaceringsaktier gäller att 
hela utdelningen utgör skattepliktig inkomst av 
näringsverksamhet. 

Skattesatsen är för närvarande 22 %. För svenska 
aktiebolag och ekonomiska föreningar föreligger 
skattefri utdelning på så kallade näringsbetingade 
aktier. Noterade andelar anses näringsbetingade 
under förutsättning att andelsinnehavet mot-
svarar minst 10 % av rösterna eller att innehavet 
betingas av rörelsen. 

Skattefrihet för utdelning på noterade aktier för-
utsätter att aktierna inte avyttras inom ett år från 
det att aktierna blev näringsbetingade för inne-
havaren. Kravet på innehavstid måste inte vara 
uppfyllt vid utdelningstillfället. 

FÖRSÄLJNING AV AKTIER
Vid avyttring av aktier i NTG skall genomsnittsme-
toden användas oavsett om säljaren är en fysisk 
eller en juridisk person.

Enligt denna metod skall anskaffningsvärdet för 
en aktie utgöras av den genomsnittliga anskaff-
ningskostnaden för aktier av samma slag och 
sort beräknat på grundval av faktiska anskaff-
ningskostnader och hänsyn taget till inträffade 

förändringar (såsom split eller fondemission) av-
seende innehavet. Som ett alternativ till genom-
snittsmetoden kan ifråga om marknadsnoterade 
aktier den så kallade schablonregeln användas. 
Denna regel innebär att omkostnadsbeloppet 
får beräknas till 20 % av försäljningspriset efter 
avdrag. Vid försäljning av aktier beskattas fysis-
ka personer och dödsbon för kapitalvinsten i 
inkomstslaget kapital. Skattesatsen är för närva-
rande 30 %. 

Kapitalförlust på aktier är samma år avdragsgill 
mot vinst på andra aktier eller mot andra mark-
nadsnoterade delägarrätter (med undantag för 
andelar i investeringsfonder som innehåller en-
dast svenska fordringsrätter). Till den del förlus-
ten inte är fullt ut avdragsgill enligt ovan är den 
avdragsgill med 70 % mot andra kapitalinkomster.

 Om det uppkommer ett underskott i inkomst-
slaget kapital, medges reduktion av skatten på 
inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt 
fastighetsskatt med 30 % för underskott som 
uppgår till högst 100 000 kronor och med 21 % 
för underskott därutöver. 

Underskott kan inte sparas till senare beskatt-
ningsår. Juridiska personer utom dödsbon 
beskattas för kapitalvinster i inkomstslaget nä-
ringsverksamhet för närvarande till skattesatsen 
22 %. Vinsten beräknas dock enligt vanliga regler. 

Kapitalförluster på aktier, som innehas som kapi-
talplacering, 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 koncernbidrags-
rätt föreligger. En inte utnyttjad förlust får utnytt-
jas mot kapitalvinst på aktier eller aktierelaterade 
instrument utan begränsning framåt i tiden.

För näringsbetingat innehav av noterade aktier 
gäller för närvarande att ingen avdragsrätt fö-
religger 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.
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FÅMANSAKTIEBOLAG
För fåmansaktiebolag gäller särskilda regler. Dessa 
berör dock endast sådana aktieägare eller närståen-
de denne, som är verksamma i Bolaget i betydande 
omfattning. Beskrivningen av prospektet avser en-
dast fall där ägaren är passiv, och dessa särskilda 
regler behandlas därför inte närmare här. 

INVESTERINGSSPARKONTO
För fysiska personer som innehar aktierna i Inves-
teringssparkonto utgår ingen reavinstskatt vid för-
säljning 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. Avkastningsskat-
ten är cirka 0,50 %, och betalas varje år. 

INVESTERARAVDRAG
Från och med den 1 december 2013 gäller att fysis-
ka 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 % av 
investerat belopp. Säljs andelarna inom 5 år blir 
den skattskyldige återbetalningsskyldig för erhållen 
skattereduktion. 

En investering i NTG 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 ku-
pongskatt. Skattesatsen är för närvarande 30 
%, som i allmänhet reduceras genom tillämpligt 
dubbelbeskattningsavtal. 

För utländskt bolag som innehaft näringsbetingad 
aktie i minst ett år kan dock utdelningen vara skatte-
fri om skattefrihet hade förelegat om det utländska 
Bolaget hade varit ett svenskt företag. I Sverige är 
det normalt Euroclear som svarar för att kupongs-
katt innehålls. I de fall aktier är förvaltarregistrerade, 
svarar förvaltaren för kupongskatteavdraget.
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BOLAGSORDNING

2017-02-08

§ 1 FIRMA
Bolagets firma är Net Trading Group NTG AB (publ).

§ 2 STYRELSENS SÄTE
Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

§ 3 VERKSAMHET
Bolaget ska bedriva försäljning av dagligvaror och 
hälsoprodukter, i huvudsak via digitala kanaler, samt 
därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 
2 000 000 kronor.

§ 5 AKTIEANTAL
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 9 700 000 och 
högst 38 800 000.

§ 6 STYRELSE OCH REVISORER
Styrelsen består av 3 - 10 ledamöter med högst 10 
suppleanter. Den väljes årligen på ordinarie bolags-
stämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolags-
stämma har hållits.

1 - 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter 
väljes på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess 
ordinarie bolagsstämma har hållits under fjärde rä-
kenskapsåret efter valet.

§ 7 KALLELSE
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonse-
ring i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets 
webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information 
om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Kallelse till årsstämma ska ske tidigast sex och senast 
fyra veckor före stämman och i fråga om extra bo-
lagsstämma som inte ska behandla fråga om ändring 
i bolagsordningen tidigast sex veckor och senast två 
veckor före stämman.

§ 8 BOLAGSSTÄMMA
Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter rä-
kenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

1.  Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två protokolljusterare

5. Prövning av om stämman blivit behörigen 
sammankallad

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och 
revisionsberättelse samt i förekommande fall 
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut

a. a) om fastställande av resultaträkning och ba-
lansräkning samt i förekommande fall koncern-
resultaträkning och koncernbalansräkning

b. b) om dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen

c. c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och 
verkställande direktör

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

9. Val av styrelse och, i förekommande fall revisorer 
samt eventuella revisorssuppleanter

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt 
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för 
fulla antalet av honom

företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 9 RÄKENSKAPSÅR
Räkenskapsår är 0101 - 1231.

§ 10 DELTAGANDE PÅ BOLAGSSTÄMMA
För att få deltaga på bolagsstämma ska aktieägare 
anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget före 
klockan 16.00 senast den dag, som anges i kallelsen 
till stämman.

Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, 
lördag, midsommarafton,

julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än 
femte vardagen före stämman.

Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet 
biträden får högst vara två.

§ 11 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämnings-
dagen är införd i aktieboken och antecknad i ett av-
stämningsregister enligt 4 kap. Lagen (1998:1479) om 
kontoföring av finansiella instrument eller den som 
är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § 
första stycket 6 - 8 nämnda lag ska antas vara behörig 
att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktie-
bolagslagen (2005:551).
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ADRESSER

NET TRADING GROUP NTG AB
Södra Larmgatan 4
411 16 Göteborg.
Telefon: XX
Mail: info@ntg.se
www.maxgodis.se

Göteborg Corporate Finance AB
Prästgårdsängen 11
412 71 Göteborg
Telefon: 031-138230
Mail: info@gcf.se
www.gcf.se

Aqurat Fondkommision AB
Kungsgatan 58
111 22 Stockholm
Telefon 08-68405800
Mail: info@aqurat.se
www.aqurat.se

Nordic Growth Market NGM AB
Mäster Samuelsgatan 42
111 57 Stockholm
Telefon: 08 566 390 00
Mail: info@ngm.se
www.ngm.se

Revisor
Kerstin Nordenham Murby
Auktoriserad revisor
Västra Gatan 88, 442 31 Kungälv
Telefon: 0303-196 30
Mail: Kerstin@nordenham.se
www.nordenham.se

mailto:info@gcf.se
mailto:info@ngm.se?subject=
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