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 Med ”Plexian AB”, ”Plexian” eller ”Bolaget”;
 avses Plexian AB (publ) med organisationsnummer 559109–0559.

 Med ”investeringsmemorandum”; 
 avses investeringsmemorandum daterat 2017-10-18 samt tillhörande handlingar.

 Med ”erbjudande” eller ”emission” eller ”nyemission”;
 avses den föreliggande nyemission som riktas till allmänheten

 Med Fortnox; 
 avses Fortnox AB med organisationsnummer 556469–6291.  



VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE 

Allmänt
Detta Investeringsmemorandum har upprättats med 
anledning av Bolagets nyemission, riktad till 
allmänheten. En investering är alltid förknippad med 
en viss risk, varpå investerare bör genomföra en 
egen bedömning av risker förknippade med en 
eventuell investering i Bolaget. Vidare bör investerare 
rådfråga professionell rådgivare, vilket bör innefatta 
de legala, finansiella, skattemässiga och övriga 
konsekvenser som kan uppkomma vid ett förvärv av 
aktier i Bolaget, samt noga utvärdera och överväga 
investeringsbeslut i Bolaget. 

Investeringsmemorandumets upprättande
Investeringsmemorandumet har upprättats av 
styrelsen till Plexian AB (publ) med organisations-
nummer 559109-0559. 

Rådgivare
UCCU K/S med CVR: 25150260 och FT-nummer: 
40024 har bistått Bolaget med framställandet av 
Investeringsmemorandum daterat 2017-10-18. UCCU 
är således inte ansvarig för innehållet i Investerings-
memorandumet, varpå UCCU friskriver sig från allt 
ansvar i förhållande till aktieägarna i Bolaget samt 
övriga verkningar härrörande investeringar i Bolaget.

Undantag från Prospektskyldighet
Investeringsmemorandumet är undantaget från 
prospektskyldighet enligt 2 kap. 4 § Lag (1991:980) 
om handel med finansiella instrument. Undantaget 
gäller för emissioner då det sammanlagda beloppet, 
som investerarna erlägger, motsvarar högst 2,5 
miljoner EURO och där emissionsperioden ej 
överstiger 12 månader. 

Detta Investeringsmemorandum har inte granskats 
av, och är inte godkänt av, Finansinspektionen. 

Investeringsmemorandumets spridning
Investeringsmemorandumet vänder sig till personer 
vars deltagande inte kräver ytterligare prospekt, 
registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som 
följer svensk rätt. Investeringsmemorandumet får inte 

spridas i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, 
Hong Kong, USA, Sydafrika eller något annat land 
som kräver ytterligare åtgärder enligt ovanstående 
mening. 

För Investeringsmemorandumet gäller svensk rätt 
och eventuell tvist skall avgöras i svensk domstol. 

Uttalanden om framtiden
Uttalanden i detta Investeringsmemorandum, om 
framtiden, och övriga uttalanden vars implikation 
omfattar framtida händelser, i alla avseenden, är 
styrelsens nuvarande syn på framtiden. Mottagare 
uppmärksammas på att alla framtidsbedömningar är 
baserade på de faktiska omständigheterna vid 
tidpunkten för Investeringsmemorandumets fram-
ställande, vilka är väl understödda och genomarbet-
ade, men gällande alla framtidsbedömningar, även 
dessa, så är de förenade med osäkerhet. 

Investeringsmemorandumet erhålles
Investeringsmemorandumet erhålles genom kontakt 
med Bolaget, www.plexian.se.

Valuta
Alla valutor i Investeringsmemorandumet presenteras 
i svenska kronor (SEK), om inget annat anges. 

Styrelsen försäkrar
Härmed försäkrar styrelsen att man vidtagit alla 
rimliga försiktighetsåtgärder, så vitt styrelsen känner 
till, för att säkerställa att all information presenterad i 
Investeringsmemorandumet överensstämmer med de 
faktiskt rådande förhållandena samt att man ej 
utelämnat viktig information som kan påverka inne-
börden. Vidare försäkrar styrelsen att all information 
och källhänvisningar har angivits på ett korrekt sätt. 
Garanti för riktigheten hos källorna kan dock inte 
bolaget svara för.
 
2017-10-17 
Styrelsen, Plexian AB  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VILLKOR OCH ANVISNINGAR 

	 	 	 	 	 	 	  
Erbjudande
Baserat på bemyndigande från bolagsstämman, den 
7 september 2017, har Bolagets styrelse, den 17 
oktober 2017, beslutat att öka Bolagets aktiekapital 
med högst 23 000  SEK, genom en nyemission av 
högst 23 000 aktier. Samtliga aktier har samma 
säkerhet i Bolaget och samma rösträtt.

Teckningskurs
Teckningskursen är 124 SEK per aktie. Kvotvärde 1 
SEK. Courtage utgår ej. 

Antal poster
Erbjudandet omfattar maximalt 460 poster.

Poststorlek
Aktier tecknas i hela poster. En (1) post omfattar 50 
aktier á 124 SEK, 6 200 SEK per post.

Teckningstid
Teckning av poster skall ske under tiden: 18 oktober 
2017 – 10 november 2017. Bolagets styrelse äger 
rätten att förlänga teckningstiden.

Anmälan och anmälningssedel
Anmälningssedlar erhål les genom Bolaget, 
www.plexian.se. Korrekt ifylld anmälningssedel 
skickas till Bolaget, adress nedan, alternativt scannas 
och bifogas med e-mail, enligt nedan. Observera att 
teckning är bindande och ej kan återkallas.

Plexian AB
Djäknegatan 31
211 35 Malmö
Telefon: 040- 602 54 15
E-post: info@plexian.se

Besked om tilldelning och betalning 
Bolagets styrelse beslutar om tilldelning av aktier. 
Besked om eventuell tilldelning av aktier sker genom 
en avräkningsnota. Likvid skall erläggas genom 
kontant betalning senast tre (3) dagar efter att 
inskickad anmälningssedel är Bolaget tillhanda. 
Betalningsinformation finns på anmälningssedeln. 
Något meddelande till den som inte erhåller teckning 
sker ej. 

Erläggs inte likvid i tid kan posterna komma att 
överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid 
sådan överlåtelse understiga priset i detta erbjudande 
kan den som ursprungligen erhållit tilldelning komma 
att få svara för hela eller mellanskillnaden.

Leverans av aktier
Leverans av aktier sker så snart emissionen 
registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske 
vecka 47, 2017.

Värdering 
Bolagets värdering är 62 000 000 SEK (pre-money).

Investeraravdrag
Bolaget kvalificerar sig för investeraravdrag (se 
avsnitt skattefrågor i Sverige sid 27).

Överteckning
Överteckning kan ej ske.
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UTVALDA RISKFAKTORER 

Investering
Allt företagande och ägande av aktier är förenat med 
risktagande, Plexian AB utgör inget undantag. Ett 
antal faktorer utanför Bolagets kontroll kan påverka 
dess resultat och finansiella ställning, liksom många 
faktorer, som Bolaget kan påverka genom sitt 
agerande. Utöver informationen i detta Investerings-
memorandum bör därför varje investerare göra sin 
egen bedömning av varje riskfaktor och dess 
betydelse för Bolagets framtida utveckling. Nedan 
genomgång belyser de mest uppenbara riskerna, 
förknippade med en investering i Bolaget, men gör ej 
anspråk på fullständighet. 

Finansieringsbehov
Bolaget är ett start-up Bolag och det finns således 
risk att Bolagets resurser inte räcker till och att 
Bolaget därmed behöver tillföras ytterligare kapital 
över tiden. Det kan inte uteslutas att det kan ta längre 
tid än förväntat att uppnå en kontinuerlig och stabil 
intjäningsförmåga.

Likviditetsrisk
Plexian AB är ett mindre Bolag med begränsande 
likvider, men med den kostnadskostym som Bolaget 
har klarar man likviditeten. Den planerade emiss-
ionen säkerställer likviditeten för bolagets behov 
under närtid. Risken att sakna likvida medel i nya 
bolag finns alltid i någon mån då det krävs kapital för 
start och expansion i nya bolag generellt och i 
finansbolag specifikt. Sannolikheten att bolaget skulle 
få problem med att fullfölja sina betalningsåtaganden 
kan uppstå om inte finansiering och expansion följer 
varandra noggrant. Bolaget och dess ledning följer 
nogsamt utveckling av kostnader och intäkter samt 
finansieringsplanen för att undvika och eliminera 
denna risk så långt som möjligt.

Kreditrisk
Bolaget ser inga kreditrisker, då avgifterna betalas 
direkt av de som utnyttjar Bolagets tjänster, eller 
produkter, till Bolagets samarbetspartner. Dessa 
sköter kredithanteringen enligt gängse metoder, och i 
enlighet med gällande regelverk.

Konkurrens
Det finns jämförbara konkurrenter inom Bolagets 
verksamhetsområde. Risken finns att det i framtiden 
tillkommer fler aktörer på marknaden, då Bolagets 
nischbransch är underutvecklad i Sverige jämfört 
med marknaden internationellt och att det i bran-
schen finns finansiellt mycket starka aktörer. På kort 
och medellång sikt är detta en relativt liten risk. 
Samtidigt är marknaden växande och mycket stor, 
vilket gör att det finns utrymme för flertalet aktörer.

Teknisk risk
All FinTech innebär tekniska risker för system och 
tekniska plattformar. Då all teknik och utveckling samt 
drift av desamma är utlagd på externa marknads-
ledande bolag är risken minimerad då den är i 
händerna på marknadsledande risk managers.

Operationell risk
Risken med skada åsamkad av interna och externa 
bristfälliga rutiner minimeras genom att använda de 
bästa externa leverantörerna av tjänster och säker-
hetssystem. Intern kontroll har en betydande funktion 
i den finansiella industrin och bolaget strävar efter att 
hålla högsta möjliga standard.

Politisk risk – lagstiftning
Bolaget bedömer att det för tillfället inte finns några 
politiska risker, förknippade till Bolagets verksamhet, i 
närtid. Beroende på Brexitförhandlingarna kan 
modifieringar tillkomma hos samarbetspartners och 
deras underleverantörer, vilket sker i deras hemvist.

Nyckelpersoner
Bolaget har ett mindre antal nyckelpersoner som med 
sin kunskap och breda kompetens har positionerat 
Bolaget och verkat för dess samarbetsavtal. Genom 
ägande är dessa nyckelpersoner givna att fortsätta 
verka för god utveckling och ekonomisk vinning inom 
Bolaget. Bolaget avser att över tiden utöka sin 
säljorganisation med fler kompetenta medarbetare. 
Bolaget ser ingen risk i att finna rätt medarbetare till 
sin organisation. 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Ansvarsrisk
Bolaget har vederbörlig ansvarsförsäkring genom 
samarbetande bolag samt genom ägarbolag. 
Hanteringen av kunder och deras kort samt 
tillhörande tjänster, som ej berör försäljningen, 
hanteras av samarbetspartners, genom ett White 
Labelavtal.

Försäljningsrisk
Det går inte att med säkerhet fastslå att Bolagets 
tjänster och tillhörande produkter får den marknads-
penetration som förespeglas i detta Investerings-
memorandum. Omsättningen kan bli lägre och 
marknadsetableringen kan ta längre tid än vad 
Bolaget i dag har anledning att förvänta sig.

Rättstvister
Bolaget har inga rättstvister.
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SAMMANFATTNING 

	 	 	 	 	 	  
Plexian AB
Plexian AB är ett FinTechbolag som verkar inom 
segmentet elektroniska betalningar. Bolaget till-
handahåller en rad olika produkter och tjänster via en 
högteknologisk plattform.

Bolagets samarbetspartners, vars tjänster och platt-
formar används av regeringar, lokala myndigheter, 
operatörer och företag, verkar i 24 olika länder och 
transaktioner kan göras i 20 olika valutor. 

Plattformarna möjliggör för Plexian att samla en rad 
olika tjänster under samma tak, vilket har till följd att 
kostnadsmodellen blir fördelaktig gentemot Plexian:s 
kundbas samtidigt som det skapar utrymme för 
Bolagets samarbetspartners att tillhandahålla bättre 
kundupplevelser och konkurrenskraftiga erbjudande i 
egna program samt i samarbete med externa 
partners.

Samarbetsavtal 
Plexian genomförde en fulltecknad Private Placement 
emission tidigare i år om 1 920 000 SEK. Efter den 
initiala uppstarten har Bolagets fokus varit att träffa  
samarbetsavtal med nya partners samt att marknads-
lanseringen i november, av Plexian:s konto- och 
kreditkort, infriar den satta tidsramen. 

Bolaget har under sommaren och hösten aktivt 
marknadsfört sig gentemot företag och föreningar och 
har även träffat ett samarbetsavtal med Fortnox AB. 
Fortnox kommer även att aktivt marknadsföra 
Bolagets tjänster och produkter till sina kunder. 

För företag som använder sig av Fortnox bokförings-
program kommer korttransaktionen, vid användande 
av Plexian:s kort, per automatik föras in i bokförings-
programmet. Denna integrerade transaktions-
redovisning finns i dag inte tillgänglig på den svenska 
marknaden för svenska bolag och kommer enligt 
redovisningsbyråer skapa stora mervärden för 
företag, både tidsmässiga såsom kostnadsmässiga.
 

Banklicens, Litauen
Plexian har för avsikt att inkomma med en full 
bankansökan i november 2017. Efter erhållen licens, 
godkännande av ansökningen beräknas ta upp till nio 
månader, kommer Bolaget att tillföra ytterligare 
banktjänster till sitt utbud. Bolaget kommer efter 
godkännande ha tillgång till hela EU:s banktjänste-
marknad samt vara licensierad att verka inom EEA.  

Användning av emissionslikvid
Bolaget har för avsikt att använda emissionslikviden 
till att fylla orders som för närvarande ligger för 
avtalsteckning, utöka sin säljorganisation samt 
marknadsföra Bolagets produkter och tjänster. Vidare 
avser Bolaget att, efter avslutad emission, bli ett 
publikt avstämningsbolag, där aktieboken förs av 
Euroclear. Bolagets avsikt är även att notera sig på 
NGM Pre-Market, vilka förberedelserna kommer att 
startas efter avslutad emission.

Notering
Beräknas ske senast Q2 2018 på NGM MTF.

Investering - framtidsutsikter
Den som investerar i Plexian, ett start-up FinTech-
bolag med en ny affärsmodell, kommer att vara med 
på en spännande resa mot en notering på NGM MTF, 
och en vinstdriven kapitaltillväxt genom ägande av 
Plexian:s aktier. Bolagets värdering kommer att öka 
substantiellt, dels genom värdering från ett privat 
bolag till publikt och listat bolag, från en liten vinst per
år till en rejäl vinst per år. Bolaget förutsätter att 
vinsten på investeringen kommer att vara god. Att 
vara först ut med dessa typer av tjänster i samarbete 
med etablerade och starka internationella samarbets-
partners kommer vara en fördel av stora mått för 
Plexian och dess ägare.

Utdelningsbolag 
Bolaget ska dela ut mellan 25 - 50 %, efter styrelsens 
rekommendation och bolagsstämmans beslut.
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ERBJUDANDET I KORTHET

 
 
Teckningstid:         18 oktober - 10 november 2017 

Teckningspost:        6 200 SEK (50 aktier/post)  

Teckningskurs:        124 SEK 

Emissionsbelopp:       2 852 000 SEK 

Emissionsvolym:       23 000 st. aktier 

Antal aktier före emission:    500 000 st. aktier 

Värdering (pre-money):    62 000 000 SEK

ERBJUDANDET I KORTHET



BAKGRUND OCH MOTIV 

Bakgrund
Plexian AB har identifierat en nischad marknad, som 
är välutvecklad internationellt, men ej marknadsförd 
och upparbetad i Sverige. Plexian avser att förenkla, 
effektivisera och skapa lönsamhet hos företag, 
föreningar och kedjor. Vidare ser Bolaget möjlig-
heten att erbjuda privatpersoner konkurrenskraftiga 
banktjänster. Bolaget har mot bakgrund av ovan 
beslutat att lämna in en bankansökan i november 
2017 och kommer efter godkännande att även kunna 
erbjuda fler tjänster till sitt annars breda utbud.

Nya vägar
Då bankerna i dag har svårt att implementera nya 
lösningar och genom olika regleringar har medfört att 
små- och medelstora bolag samt nystartade har svårt 
att få det ekonomiska stöd de behöver under olika 
delar av deras utvecklingsfaser. Detta medför att 
ovan bolag har svårt att växa och utvecklas i önskad 
takt.

Plexian har för avsikt att erbjuda en rad olika 
ekonomiska lösningar och produkter för företag, 
föreningar och kedjor. Där bankerna har svårt att 
implementera nya lösningar erbjuder Plexian en rad 
olika möjligheter. Fokus ligger på förenkling, lön-
samhet och tillgänglighet, dygnet runt, året om med 
högsta möjliga säkerhet. 

Finansieringslösningar
Genom att erbjuda finansieringslösningar, med 
tillhörande tjänster, till målgrupper som i dag är 
hänvisade till dyra och svåråtkomliga lösningar, har 
Plexian en enorm potential att snabbt vinna 
marknadsandelar på marknaden för en ny typ av 
finansbolag. Då den svenska marknaden ej pene-
trerats av denna sorts finansbolag har Bolaget 
möjlighet att få ett stort försprång på svenska 
marknaden gentemot andra finansbolag. 

Några av de stora problemen som Bolaget löser är: 
SME tillgång till finansiering, kontanthantering, öppna 
nya konton för företag, valutaväxling och internatione-
lla betalningar.

 

Genom sitt samarbete med Fortnox kommer Plexian 
att erbjuda en färdig och integrerad lösning som 
möjliggör att korttransaktioner, utförda med Plexian:s 
kort, är sammankopplad med Fortnox bokförings-
program. 

Denna lösning finns inte att tillgå på den svenska 
marknaden idag och kommer att skapa stora 
besparingar för företag, både tidsmässigt och 
utgiftsmässigt.

Motiv
Plexian AB är ett start-up bolag och går nu in i en ny 
fas. Bolaget genomförde tidigare under 2017 en  
Private Placement emission om 1 920 000 SEK, 
vilken fulltecknades. Bolaget har under sommaren 
och under hösten nått nya avtal med samarbets-
partners och Bolagets kredit- och kontokort börjar 
levereras till kunder under november. Vidare har 
Bolaget för avsikt att under november lämna in en 
bankansökan  i Litauen och efter godkännande 
kommer Bolaget att tillföra ytterligare banktjänster till 
sitt utbud. Mot bakgrund av ovan har Plexian:s 
styrelse beslutat att genomföra en nyemission riktad 
till allmänheten. Likvid från emissionen kommer att 
användas till att marknadsföra Bolaget och dess 
tjänster, tillhörande produkter, att utöka Bolagets 
organisation med ett säljteam samt fylla de beställ-
ningar som för närvarande ligger för avtalsteckning.

Bolaget har även för avsikt att i november i år, 2017, 
inkomma med en bankansökan, avseende en Mobile 
First Bank. Vid godkännande kommer Bolaget att 
inkludera ut- och inlåning till sitt redan breda 
tjänsteutbud. 

Vidare avser Bolaget att bli ett publikt avstämnings-
bolag med aktiebok förd av Euroclear samt förbereda 
för en notering på NGM Pre-Market. 

Plexian har för avsikt att genom ytterligare 
nyemissioner skapa förutsättningar för Bolaget att bli 
antaget för notering på NGM MTF. En sådan notering 
är beräknad till senast Q2 2018.
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VD HAR ORDET 

Inledning
USA och Storbritannien har kommit mycket långt i 
utvecklingen av alternativa banker och alternativa 
finansiella tjänster medan Sverige och Skandinavien 
är en bit efter. Mot bakgrund av detta startade vi 
Plexian AB.  Vi vet att vi har möjlighet att erbjuda 
marknaden de mest innovativa banktjänsterna med 
hjälp av den bästa och nyaste FinTech-tekniken.
 
Vi är bra på att hitta nya nischer att samverka i, och vi 
har sett att det inom banktjänstemarknaden finns ett 
tomrum, där våra tjänster är efterfrågade. En 
marknad med kunder och ständigt nya kundbehov, 
men utan någon aktör som erbjuder de efterfrågade 
tjänsterna.

Genom vårt breda tjänsteutbud och med en 
stundande bankansökan ser vi stora möjligheter att 
snabbt vinna stora marknadsandelar hos företagare 
och föreningar. Vi vill se möjligheter och skapa 
incitament för dem som traditionella banker inte kan 
vara behjälpliga, oberoende av om du är företagare, 
privatperson eller förening. 

Vi anser att vår styrka och framtida utveckling är som 
plattformsbolag. Plexian kommer att använda sig av 
samarbetspartner som utvecklar den bästa tekniken 
och som tillhandahåller de fördelaktigaste produkter-
na och tjänsterna. Vi kommer alltså enbart att äga 
kundrelationerna och vi kommer uteslutande att verka 
för att erbjuda de bästa tjänsterna och produkterna 
utifrån kundens behov. 

Nyemission
Efter avslutad och fulltecknad private placement 
emission är Plexian nu ett publikt bolag och genomför 
nu en publik emission riktad till allmänheten. Vi avser 
med denna emission att tillföra bolaget fler 
aktieägare, så att vi kan ta nästa steg mot en notering 
av Plexian hos NGM. För att kunna genomföra en 
notering krävs dels att bolaget utökar sin ägarbas 
samt att vi blir ett avstämningsbolag med aktiebok 
förd av Euroclear. Vi beräknar att vår satta tidsplan, 
för notering Q2 2018, fortsatt är möjlig och vi kommer 
att arbeta för att fortsätta etablera nya kundkontakter
och samarbetspartners. 

Bankansökan
Plexian går nu in i nästa fas som FinTechbolag, 
genom att påbörja uppstarten av en bank i Litauen, 
en mobile first bank, som ger kunden möjlighet till att 
göra insättningar och uttag på ett modernt vis med 
tillföljande tjänster av nya gränssnitt.

Vår modell är att genom partnerskap med de bästa i 
branschen, oberoende vilket land de kommer ifrån, 
erbjuda marknaden de bästa lösningar som finns för 
tillfället. Vi kommer samarbeta i partnerskap och 
därmed få tillgång till teknik, tjänster och adminis-
tration från de bästa leverantörerna. Bolaget kommer 
lägga ut all teknik och enbart fokusera på att 
identifiera affärsmöjligheter och partners, för att på 
bästa vis nå kunder, där vi erbjuder mervärde i alla 
led.
 
Kundrelation
De flesta innovatörer och utvecklare är inte specia-
lister på att nå marknaden, det är vi, därför väljer vi 
att bygga Bolagets tillgångar och kassaflöde på att 
äga kundrelationerna och lägga ut resten.
 
På så vis kan vi ligga i absolut framkant i alla delar, 
då vi när som helst kan byta ut en leverantör som 
blivit omsprungen av någon annan. Allt för att hela 
tiden erbjuda absolut bäst möjliga lösning för våra 
kunder. Styrkan i ett företag i vår bransch är alltid att 
äga kundrelationerna.

Samarbetspartner
Bolaget har under sin korta historia redan etablerat 
samarbete med Fortnox AB, vilket vi är mycket glada 
och stolta över, och för diskussioner med ytterligare 
företag och föreningar i Sverige och Danmark. Vi 
förväntar oss att teckna avtal med ett antal av dem 
innan året är slut, vilket kommer att synliggöra oss än 
mer och möjliggöra än fler affärer i framtiden. 
Kundvolymen som förhandlas i ovan nämnda samtal 
omfattar 800 000 kunder, där möjlighet finns att nå 
dessa under nästkommande två år.

Vi hälsar er Alla välkomna att teckna aktier i Plexian 
AB och på så vis ta del av vår spännande resa inom 
FinTech.
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PLEXIAN AB (PUBL) 

Affärsidé
Bolagets affärsidé är att etablera sig som ett Fintech 
bolag specialiserat på ekonomiska betalningar och 
kredit- och kontantkort, med tillhörande tjänster, för 
specifika nischer där andra lösningar är svåråt-
komliga eller dyra.

Tillsammans med samarbetspartners har Bolaget en 
färdigutvecklad IT-plattform där tjänsteutbudet 
kontinuerligt kommer att fyllas på. Allt för att möta 
målgruppens efterfrågan.

Utveckling
Affärsidén skall utvecklas, i egen regi och genom 
samarbeten, och olika tjänster skall kopplas på allt 
efter de efterfrågas. Bolaget har stora möjligheter att 
snabbt vinna marknadsandelar och skapa ekonomisk 
vinning. Dels genom att erbjuda tilläggstjänster för 
Bolagets målgrupp och dels genom att erbjuda kort 
med multifunktioner. 

Bolaget har en stor kunddatabas som beräknas att 
växa i takt med marknadsföring och nykunds-
aktiviteter.

Under de två kommande åren beräknar Bolaget att 
utöka sin organisation, främst inom säljledet. I takt 
med att arbetsbördan ökas beräknar Bolaget att 
nyanställa mellan en till sex personer. Kapital-
behovet kommer att säkerställas genom nyemission-
er, den första genom en Private Placement, som 
fulltecknades, kommer att följas av publika 
emissioner med syfte att notera Bolaget på NGM 
MTF senast Q2 2018. Den publika emissionen 
genomförs oavkortat för att uppfylla kraven i 
samband med noteringen på NGM MTF. 

Kundnytta
Plexian har för avsikt att vara ett komplement till 
traditionellt bankutbud, för privatpersoner och företag, 
samt erbjuda föreningar och kedjor intjänings-
möjligheter och förbättra kundupplevelser. 

Nedan följer specifika exempel:

• Erbjuda tillgång till kapital, för att utveckla 
företag.

• Erbjuda banktjänster, vilka annars ej är 
tillgängliga för målgruppen.

• Möjlighet till extra intäkter och sponsor-
pengar, för föreningar och kedjor

• Effektivisera bokföring vid kortköp.
• Stora förenklingar med redovisning.
• Besparingar upp till 150 SEK per utlägg.

Outsourcing
Bolagets samarbetspartners har erforderliga tillstånd 
från respektive lands finansinspektion, vilket innebär 
att Plexian erhåller ett White Labelavtal. För Plexian 
innebär det att ansvar, due diligence och support 
åligger samarbetspartner och Plexian:s organisation 
kommer således inte att belastas med ovanstående, 
vilket innebär att Bolaget kommer fullt ut koncentrera 
sig på marknadsföring och försäljning. 

Marknadsföring och distribution
Plexian kommer att bedriva marknadsföring genom 
redan upparbetade databaser, vilka omfattar både 
aktiva och passiva kunder. Utöver Bolagets redan 
etablerade kontaktnät kommer samarbeten med 
externa partners att upprättas. Plexian förser dessa 
med paketerade kunderbjudanden, för vilka slutkund 
får ta del av. Genom de olika samarbeten kommer 
Plexian att kunna erbjuda olika paketlösningar, vilket 
skapar attraktionskraft och större målgrupp där fler 
kan ta del av Bolagets tjänster och tillhörande 
produkter.

Nedan följer olika distributionskanaler, vilka Plexian 
avser att samarbeta med:   

Små och medelstora företag samt föreningar

• NyföretagarCentrum
• Finansiella och ekonomiska rådgivare, 

privatpersoner och företag
• Företagsrådgivning inom bokföring
• Lagerbolagsleverantörer
• Inköpscentraler
• E-handelskedjor som samordnar företag
• Föreningar
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Privatpersoner och kedjor

• Valutaväxlingskontor
• Butikskedjor
• Bensinstationer
• Föreningar
• Resebolag
• Varumärken

Bankansökan, Litauen
Bolaget har för avsikt att lämna in full bankansökan 
för nischbank i Litauen i november 2017, vilket ger 
oss möjlighet att verka i alla EU samt EEA stater. Vid 
beviljad ansökan kommer bankverksamheten i 
Litauen vara ett helägt dotterbolag till Plexian AB. 

Enligt Centralbanken, som är landets tillsyns-
myndighet, bör licens kunna beviljas inom nio 
månader från inlämnade av ansökan. I juli i år hölls 
ett möte med Centralbanken i Litauen. Detta första 
möte var väldigt positivt och Bolaget fick mycket god 
feedback efter mötet från de närvarande. Det 
kommer att vara en traditionell bank fokuserad på in- 
och utlåning. Idén är att erbjuda alla Plexian:s kunder 
tillgång till banktjänster, så som konto och kredit, men 
även agera som första bank där man kan ha 
lönekonto. Samt som förmedlare av allt från bolån till 
hemförsäkring, allt i ett smidigt och enkelt gränssnitt 
via mobilen. Styrelsen börjar komma på plats med 
erfarna personer från den internationella finansvärl-
den. Rekrytering pågår för fullt och ordförande är 
rekryterad. Samtidigt pågår rekrytering av lednings-
personal. Denna process går framåt och förväntas 
vara klar samtidigt som övrig dokumentation och 
medfölja den officiella ansökan till Litauens Central-
bank.

Plexian  Bank Litauen kommer bli en digital bank, 
mobile first bank.

Professionell och oberoende ledningsgrupp, för 
närvarande under förhandling med C-nivå chefer från 
Litauen och Sverige med erfarenhet av den 
finansiella sektorn. Rekrytering av VD, styrelse och 
advisory board pågår för fullt. Dessutom pågår 
rekrytering av finanschef, kreditchef, IT chef, risk och 
compliance chef, säljchef samt chefsjurist. Denna 
process beräknas vara klar i november, då ansökan 

om bankoktroj lämnas in till Centralbanken i Litauen. 
Litauens Centralbank motsvarar i Sverige Finansin-
spektionen, Riksgälden såväl som Riksbanken.

Bankens bolagsstyrning kommer att uppfylla den allra 
högsta standarden, inkluderande ett övervakande råd 
bestående av investerarrepresentanter och oberoen-
de medlemmar.

Jämförelse med traditionell bankverksamhet

• Endast SME-finansiering och konsumentut-
låning samt inlåning.

• Digital kommunikation, nå konsumenter  
genom partners

• IT-systemanvändarvänligt och effektivt.
• Online banking som prioriterad automati-

serad process.
• Inga investeringstjänster.

Styrka och Vision

•   Tillgång till kunder genom samarbetspartners.
•     Växande FinTech industri.
•   Växande konsumentkrediter samt marknad 

för lån till små och medelstora bolag.
•      Transparent och övervakad verksamhet.
•      Hög förvaltningsnivå.

Primär fokus

• Privat konsument lån.
• Lån till små och medelstora bolag, re-

volverande / rullande krediter samt blanco-
krediter.

• Insättningar
• Behov av finansiering från små och medelstora 

företag.
• Alternativ konsumentutlåning.
• FinTechutveckling i Litauen och specialiserad 

bankreglering i Litauen.
• Innovativ webbank finansierad genom inlåning.
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Ägarstruktur

Plexian ägs i dag av:
Svenska Kapitalfonden AB       85,31 %
Övriga                                14,69 %

Efter nyemission:
Svenska Kapitalfonden AB            81,55 %
Övriga                                              18,45 %

Värdering
Bolagets värdering är värdet i kostnaderna för 
upprättande av avtal med samarbetspartners, upp-
rättande av Bolagets infrastruktur och organisation, 
distributionsavtal samt nästa års vinst, år två. 
Bolagets värdering efter initial emission, beräknad på 
nästa års budget, blir P/E 3,4. Detta baserar sig på 
att man uppnår andra årets förväntade vinst.

Mål
Bolagets initiala mål är att erbjuda föreningar och 
bolag ett oslagbart alternativ när det gäller betalkort 
och presentkort på den skandinaviska marknaden. 
Därefter är målet att rulla ut samma erbjudande i 
övriga EU, för föreningar, bolag samt privatpersoner.

Vision
Bolagets  vision är att bli det självklara valet för 
föreningar och bolag i Skandinavien när det gäller 
betalkort  och presentkort och därmed marknads-
ledande i Skandinavien på dessa produkter bland 
icke banker. 

Investeringsmemorandum 2017-10-18                          	 	            !13



 
 

Investeringsmemorandum 2017-10-18                          	 	            !14

EN PLATTFORM SOM SAKNAR MOTSTYCKE,  
   ETT KORT SOM SAKNAR GRÄNSER. 



VERKSAMHET 

Elektroniska betalningar
Plexian är leverantör av elektroniska betalningar, 
förbetalda kontant- och kreditkort. All verksamhet 
sker över en högteknologisk plattform. Bolaget 
erbjuder anpassade samarbeten, där olika lösningar 
och produkter ingår och där dessa kan samman-
kopplas och skräddarsys utefter kundens behov och 
verksamhet.

Bolaget står för tillgänglighet; plattformen är öppen 
dygnet runt alla dagar i veckan året om. Leverantör 
av Bolagets kort är MasterCard, vilket fungerar 
världen över och kortet kan även laddas med flertalet 
olika valutor, med fördelaktiga växlingskurser. Även 
SEPA-betalningar kan genomföras över plattformen.

Genom olika lösningar skapas möjligheter till 
skräddarsydda samarbetsavtal, vilka kan anpassas 
till företag, föreningar och kedjor, och genom dessa 
samarbeten skall Bolaget verka för att skapa 
lönsamhet, både inom sin egna organisation, men 
även för samarbetspartners samt tredje part. 

Applikationsområden
Plexian erbjuder företag, föreningar och kedjor en rad 
olika tjänster och produkter, vilka bland annat 
omfattar nedanstående:

• Virtuellt kort
• Fysiskt kort
• E-konto (istället för bankkonto)
• Kredit
• Onlinebetalningar
• Mottagning av betalning
• Digital bokföring och redovisning via App
• Valutakort
• Varumärkeskort

Små och medelstora företag
I Sverige i dag är 99,4 % småföretag med mindre än 
50 anställda och det startas ca. 71 825 (2016), en 
ökning med 2 % jämfört med 2015, nya företag per år 
med ett uppskattat finansieringsbehov om 11 MD 
SEK årligen. Dessa företag är mer eller mindre 
uteslutna från traditionell bankfinansiering och 
samtliga har svårt att få tillgång till kredit, korttjänster 
och finansiering. Majoriteten, ungefär 75 %, av före-
tagen är företag helt utan anställda, vilket skapar än 

sämre förutsättning för att få ekonomisk hjälp från 
banker. Enligt Företagarnas företagsbarometer med-
delar 90 % av dessa företag att de vill expandera, 
men 50 % delger att svårigheten att säkra finan-
siering är ett stort hinder.

Utöver olika finansieringsmöjligheter erbjuder Plexian 
även företag färdiga lösningar för hantering av 
administration kring kortköp, avstämning och utlägg. 
Genom Plexian:s integrerade tjänst är konto-
kortsutdrag direkt sammankopplade med företagets 
aktuella ekonomisystem, vilket i dag inte är möjligt 
genom andra leverantörer. Bristen på en sådan 
integration är, enligt Sveriges ledande leverantör av 
bokföringsmjukvara, ett stort redovisningsdilemma för 
företag, vilket även bekräftas av en rad större 
redovisningsbyråer. 

Samarbete med Fortnox AB
Fortnox är Sveriges ledande leverantör av inter-
netbaserade program för företag, föreningar samt 
redovisnings- och revisionsbyråer. Affärsidén är att 
erbjuda ett brett sortiment av internetbaserade 
program som är enkla att lära sig och att använda, 
men som ändå är kraftfulla och funktionsrika nog för 
att möta de flesta behov och önskemål.

Samarbetet mellan Plexian och Fortnox innebär att 
Bolagets bankkort blir integrerade med Fortnox 
bokföringsprogram. Fortnox kommer att aktivt 
marknadsföra Plexian:s bankkort till sina kunder, 
cirka 180 000 företagare i Sverige. För företagare 
innebär det att korttransaktioner, gjorda med 
Plexian:s bankkort, per automatik överförs till 
bokföringen, något som för närvarande inte finns 
tillgängligt på den svenska marknaden. 

För företag utförs utläggshantering och korttran-
saktioner idag manuellt. Med Plexian:s bankkort 
automatiseras processen, vilket medför stor tids- och 
kostnadsbesparingar.

Privatpersoner
Bolaget har funnit tydliga nischer där volym, genom 
samarbeten med bland annat butikskedjor, resebolag 
och föreningar, snabbt kan nås. Genom användning 
av Bolagets lösningar för kontant- och kreditkort kan 
mängder av olika typer av transaktioner erbjudas  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samt möjligheter att genom utställda kort erhålla 
erbjudanden och tillgodogöra sig rabatter genom 
lojalitetsprogram från respektive kedja eller växlings-
kontor. 

Osäkerheten i världen samt bankernas höga väx-
lingsavgifter, för både växling och uttag utomlands, 
ger Plexian goda tillväxtmöjligheter med sitt nytänk 
inom sitt produktsortiment, där kombinationen med 
Bolagets övriga tjänster skapar samverkan, tillgäng-
lighet och lönsamhet.

 
 

 

 

 

 

Föreningar 
Föreningar ges möjlighet att, genom sina medlemmar 
och supporters användning av varumärkesmärkta 
kort, erhålla intjäning till sin verksamhet. Utöver detta 
ger Plexian dem ytterligare bonus på redan intjänat 
belopp.

Plexian för i dagsläget samtal med flertalet föreningar 
och företagsverksamheter. Till dessa hör: två topplag 
i Allsvenskan och SHL, casino- och spelbolag samt 
banker. Totalt handlar det om en volym på 800 000 
kort. 
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 Betalkort

 Mobila appar

 Webbaserade banktjänster

Kort integrerat med bokföringsprogram 
(Fortnox)



MARKNADSÖVERSIKT 

FinTech
Enligt mätningar hos globala finansaktörer tror 88 % 
att de kommer att förlora intäkter till FinTechbolag de 
närmsta åren och enligt rapporten ”Global FinTech 
Report 2017” kommer uppemot en fjärdedel av 
finanssektorns totala intäkter att hamna hos FinTech-
sektorn. För att kunna möta denna omvandling 
planerar merparten av dessa aktörer att investera i 
FinTechbolag under de närmsta åren.

Snabbt, säkert och digitalt är de nya ledorden för 
FinTechbolag. Utvecklingen driver på förändringar 
inom betalningsmönstret globalt och konsumenternas 
lojalitet till de traditionella betalningsaktörerna håller 
på att förändras. Enligt undersökningen ”Capgemini 
and LinkedIn Voice of Customer Survey 2016” 
svarade drygt 42 % att de nyttjat minst en betaltjänst 
som tillhandahållits av en icke traditionell banktjäns-
taktör.

Jämförelsevis gentemot den globala investerings-
marknaden ligger Sverige på efterkälken, vilket gör 
nya aktörer ytterst konkurrenskraftiga på den svenska 
marknaden. Utvecklingen har lett till att storbankerna 
har hamnat på efterkälken och att nya FinTechbolag 
har slått sig in på marknader som traditionellt har varit 
förbehållen banker, vilket blivit tydligt inom 
betalningstjänster. 

Enligt Nord Tech List gjordes det 2016 investeringar 
på drygt 1 MDSEK i svenska FinTechbolag. Den 
globala siffran under samma period var drygt 122 
MDSEK.

Även 2017 har börjat starkt för branschen och 
intresset för FinTech ser inte ut att avta, snarare 
tvärtom. Det finns en stor efterfrågan och ett stort 
behov av digitaliserade tjänster, vilket även fått 
storbanker att investera och samarbeta med FinTech-
aktörer.

Betaltjänstemarknaden i Sverige
Betaltjänstemarknaden i Sverige har till följd av den 
ökade e-handeln växt och fortsätter att växa. 
Utvecklingen har medfört ökade möjligheter för nya 
aktörer att erbjuda tjänster och produkter, framförallt 
inom mobila och elektroniska betaltjänster, på 
betaltjänstemarknaden. Den svenska betaltjänste-

marknaden är fortfarande dock relativt fragmenterad, 
med små utmanande aktörer och några få riktigt 
stora. Vad som däremot är tydligt är att marknaden är 
under en snabb förändring, vilket visar sig genom 
specialiserade leverantörer av tjänster, minskad 
användning av kontanter, snabb tillväxt av mobila 
tjänster samt förändrad reglering, för att öka 
konkurrensen.

Under perioden 2016 - 2021 förväntas betalningar 
med kort minska något. Detta till följd av ökad 
konkurrens från mobila betalningar. Uppskattningsvis 
kommer majoriteten av betalningar i fysiska butiker 
ske mobilt inom de närmsta tio åren. 

Betalningar med bankkort
I Sverige under 2015 genomfördes det betalningar 
med bankkort till ett värde av drygt 697 MDSEK, 
fördelat på cirka 11,2 miljoner utfärdade bankkort, 
och det genomsnittliga transaktionsvärdet var 329 
SEK.

Med drygt 35 % marknadsandel är Swedbank den 
största utgivaren av bankkort i Sverige. Därefter följer 
de övriga stora bankkoncernerna; Nordea, SEB och 
Handelsbanken. När det gäller operatörssidan är 
MasterCard den största aktören med en marknads-
andel om drygt 53 %, 2015.

Betalningar med kreditkort
Under 2015 genomfördes det i Sverige kreditkorts-
betalningar till ett värde av drygt 173 MDSEK, 
fördelat på cirka 10,1 miljoner utfärdade kort, och det 
genomsnittliga transaktionsvärdet var 473 SEK. Som 
operatör innehar Visa största delen av marknaden, 
62 %.

Nya lösningar tilltalar marknaden 
Då svenska konsumenter är villiga att betala med kort 
har FinTechbolag möjlighet att snabbt vinna 
marknadsandelar på den svenska marknaden. De 
traditionella bankernas särställning på marknaden 
håller på att ändras och utmanas nu av nya 
betallösningar, som i allt större utsträckning tilltalar 
konsumenter. Genom införandet av nya betaltjänste-
direktiv kan nya aktörer etablera sig snabbare och 
genom att nya aktörer lyckas penetrera den svenska 
marknaden förhållandevis snabbt indikeras att  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konkurrensen på den svenska betaltjänstemarknaden 
fungerar väl. 

I sammanhanget kan också nämnas att generations-
skillnader kan ha stor inverkan på betalnings-
marknaden. Världen har haft en generationsväxling, 
där den yngre generationen idag har högt förtroende 
för internet och mobila lösningar samt vanan att 
använda den dagligen. Framtidens tekniskt kunniga 
generationer eftersträvar bekvämlighet, mobilitet och 
enkelhet. Med allt fler yngre konsumenter förmodas 
FinTechbolagens marknadspenetration öka markant.

Den internationella betaltjänstemarknaden
Globalt sett har kortbetalningar varit det snabbaste 
växande betalningssättet sedan 2016. En bidragande 
orsak är den ökande användningen av kontaktlösa 
kort i Storbritannien, APAC-länderna, den starka e-
handeln i Kina och Indien samt förbättrad säkerhet 
vid kortbetalningar. Även mobila betalningar växer 
globalt. Både Indien och Afrika har markant ökat sin 
användning av mobila betalningar och digitala 
plånböcker.

Under 2014 genomfördes 387 miljarder kontantlösa 
globala betalningar, debetkort stod för drygt 46 % av 
transaktionerna. Den genomsnittliga ökningen av 
kontantlösa betalningar har varit 8 % under perioden 
2010 - 2014 .  1

Inom EU-området genomfördes 103 miljarder 
kontantlösa betalningar under 2014, drygt en 
fjärdedel av världens betalningar. Även här stod 
debetkort för 46 % av transaktionerna.

Noterbart är att på den svenska marknaden har 
mängden kontanter i omlopp minskat medans det i 
merparten av världens länder ökat. Där ibland i större 
ekonomier som USA och EURO-länder. Dock utgör 
kontantlösa betalningar en allt större majoritet i 
världens länder. När det gäller betalningssätt, finns 
det stora skillnader länder i mellan. I Norge och 
Danmark är det inte lika vanlig som i Sverige att 
betala med bankkort vid e-handel. Däremot är direkt-

betalning via internetbank och digitala plån-böcker 
vanligare betalningssätt. Därefter följer kredit- och 
bankkort.

Present- och gåvokort 
Presentkort är nu en av de mest populära av ge-bort-
presenten och likaså den utvalda presenten för de 
flesta andra speciella ge bort tillfällen. Korten ses inte 
längre som en opersonlig gåva, tack vare ökad 
anpassning och uppkomsten av gåvor till välgören-
het. Med ökad försäljning och ändrad uppfattning hos 
konsumenter är bara toppen av isberget så långt som 
den framtida presentkortsmarknaden anbelangar. 
Från e-presentkortet och mobila applikationer till den 
suddiga linjen mellan presentkort och förbetalda kort, 
det är klart att presentkortsmarknaden är mitt i 
betydande förändringar.

Förbetalda kort bör inte ses enbart som ett 
betalningsmedel, motsvarande kontanter, checkar, 
kreditkort eller betalkort. Förbetalda kort kan även 
användas som ett verktyg, som en faktor eller en 
problemlösare. För konsumenter, som köper present-
kort, är det först och främsta kvaliteten och mång-
sidigheten som kortet representerar. När mottagaren 
själv väljer vad hen skall införskaffa, med hjälp av 
presentkortet, ökar chanserna för ett lyckat köp och 
omtyckt gåva. Presentkort minskar också tiden i 
samband med att hitta rätt present för givaren, 
ovansett om givaren är en konsument eller en 
organisation. 

För företag gäller samma fördelar, som för konsu-
menterna, när det gäller att köpa presentkort som 
gåva till de anställda, kunder eller samarbets-
partners. 

Marknadsföring
Utgivare av presentkort har tillgång till ett kraftfullt 
verktyg för kundförvärv och marknadsföring. Förutom 
att driva mer trafik och ökad konsumtion för 
detaljhandeln, förbättrar dessa produkter kassaflödet, 
minskar kontanthanteringskostnader, och tillhanda-
håller eventuella avgifter till kortköpare och mottag- 

 Capgemini & BNP Paribas (2016)1
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are. För begränsade nätverk och deras produkter ger 
partnerprovisioner en extra intäktskälla. Dess-utom 
innebär denna tredje parts distribution inte bara en 
möjlighet till större utrymme för att marknadsföra sitt 
eget varumärke, utan ger även del i intäkts-strömmar 
från andra återförsäljare. 

Globalt
Gåvo-, present- och incitamentkort utgör en marknad 
på €60,3 MD årligen i 28 europeiska länder, varav 
€27,3 MD (45,2 procent) är konsumenternas gåvo- 
och presentkort och €33,0 MD (54,8 %) företagens 
incitament och förmåner. Frankrike utgör det enskilt 
största landet för presentkort och företagspresentkort 
i Europa och står för 23,3 % av den europeiska mark-
naden. Storbritannien (11,9%), Tyskland (11,7%), 

Ryssland (11,1 %) och Italien (8,7 %), vilka var och 
en utgör en marknadsmöjlighet på mer än €5 MD per 
år. De nordiska länderna utgör tillsammans en mark-
nad på 25 MD SEK. Inte mycket forskning har 
genomförts i Europa om storleken på den konsu-
mentledda presentkortsmarknaden.

Det rapporteras att många européer föredrar 
personliga gåvor över presentkortet. Där presentkort-
et har framträtt som en vinnare är i B2B, där företag 
belönar sina anställda med presentkort.

Den europeiska marknaden omfattar totalt €60,3 MD 
fördelat på företag 55 % och privata konsumenter 45 
%.

I USA är marknaden för dessa tjänster cirka $130 
MD. 

Kina har de högst värderade FinTechbolagen i världen.
             FinTechbolag värderade över 1 MD dollar2

 GP.Bullhound2
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STYRELSE OCH LEDNING 

Styrelse

Björn Wennerlund, Styrelseordförande
Har en lång och bred erfarenhet av de internationella 
finansmarknaderna i olika befattningar från mäklare 
till ledning. Över 20 års yrkeserfarenhet kopplad med 
akademiska examina; BA Economics, BA Political 
Science, MA International Relations (Boston 
University, 1993); såväl som industrispecifika utbild-
ningar såsom ACI och SwedSec.

Sami Sulieman, Styrelsemedlem
Sami Sulieman är grundare, VD och til l ika 
koncernchef för Plexian AB och Svenska Kapital-
fonden AB. Har varit en driven entreprenör med 
tyngdpunkt på strategi och affärsutveckling inom en 
rad olika sektorer, både inom näringslivet och 
finansbranschen. Har genom sitt entreprenörskap en 
stark bakgrund och stor erfarenhet av start-ups och 
turnarounds med fokus på organisation och etabler-
ing av verksamheter. 

Jonas Flycht, Styrelsemedlem
Var med och grundade en av Sveriges största 
plattformar för rekrytering av chefspositioner. En 
tredjedel av hans arbetserfarenhet kommer från 
finanssektorn, över 15 års erfarenhet av affärs- och 
marknadsutveckling. Har grundat och drivit ett flertal 
företag, både nationellt och internationellt. Har vid 
flertalet tillfällen varit gästföreläsare i ämnen som 
affärsutveckling och marknadsförståelse och är både 
praktisk och teoretiskt lagd, med hög analytisk 
förmåga.

Martin Robert Knudsen, Styrelsesuppleant
Martin Robert Knudsen arbetar med investeringar 
och affärsrådgivning i Clear Skies ApS, som 
investeringsrådgivare i Titus Oil & Gas, och arbetar 
ideellt för Coding Pirates Silkeborg och Danish 
Astronautical Society.

Martin har en stark vetenskaplig bakgrund (Cand 
Scient, Aarhus Universitet och MSS, International 
Space University) och mer än 15 års resultat inom 
affärsutveckling och investeringar, och tillämpar ett 
tvärvetenskapligt förhållningssätt i de företag han 
arbetar för och / eller investerar i. Som affärsängel är 

han för närvarande involverad i 10 företag som ledan-
de investerare, VD eller passiv investerare.
 
Martin har erfarenhet från betalningsindustrin, genom 
tidigare investeringar, och från företag och organisa-
tioner som är potentiella kunder till Plexian.

Advisory Board

Moorad Choudhry 
Professor Choudhry utbildade sig på University of 
Westminster i Ekonomi. Han tog sin MA på University 
of Reading, 1998 tog han sin MBA vid Henley och 
2008 tog han sin Ph D i Finansiell Ekonomi på 
University of London.

Choudhry är besökande professor vid institutionen för 
ekonomi, London Metropolitan University, en besök-
ande forskare vid ICMA Center, University of 
Reading, en seniormedlem vid Centret for matemat-
isk handel och ekonomi, Cass Business School, en 
fellow av värdepappers- och investeringsinstitutet och 
en stipendiat vid Institutet för Försäljning och 
Marknadsföring.

Choudhry var tidigare chef för finansavdelningen, 
Global Banking and Markets på Royal Bank of 
Scotland plc. Innan han gick med i RBS var han 
finanschef på Europe Arab Bank, ett dotterbolag till 
Arab Bank. Han gick därifrån från KBC Financial 
Products i London, derivat- och konvertibla obliga-
tionsrörelsen för KBC Bank N.V., Bryssel. Innan dess 
var han vice vd i Structured Finance Services 
försäljning och marknadsföring hos JPMorgan Chase 
Bank, en sterling prop. handlare i Treasury divisionen 
på Hambros Bank Limited och en Gilt-Edged Market 
Maker och penningmarknadshandlare vid ABN Amro 
Hoare Govett Ltd. Han började sin karriär på 
Londonbörsen 1989.

Choudhry är också medlem av OMFIF: s rådgivande 
styrelse, där han regelbundet deltar i möten om det 
finansiella och monetära systemet. Det officiella 
forumet för monetära och finansiella institutioner är 
en oberoende tankesmedja för centralbanken, 
ekonomisk politik och offentliga investeringar.
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Johan Olsson
Entreprenör, expert EU finansiering & garantier. Vice 
ordförande och coach EU kommissionen för SME 
program. F.d. utredare EU:s microfinans för 
tillväxtverket. VD för Sensodetect AB.

Martin Jönsson 
Har 15 års erfarenhet av juridisk rådgivning till 
svenska och internationella företag och institutioner. 
Under årens lopp har Martin specialiserat sig på 
företagsöverlåtelser (M&A) och bolagsrätt, Venture 
Capital, bank- och finans (även tillsynsfrågor) och 
fastighetsrätt. Martin har betydande erfarenhet av 
företagsstyrning och företräder kunder inom en 
mängd olika branscher och sektorer. Martin föreläser 
även inom bolagsrätt vid Lunds universitet samt 
Executive Foundation Lund (EFL).

Dr. Vytautas Senavicius
Ph. D. i Affärsjurudik fråm Latvijas Universitate samt 
en Ph. D. i Finansmarkandslag från Mykolo Romerio 
Universitates. Vytautas har arbetat som advokat 
sedan 2007 och även varit chefsspecialist på 
Litauens Finansdepartement. Numera är han partner 
på advokatfirman TVINS camt styrelseordförande för 
Litauens Lending and Crowdfunding Association.
 
Gitanas Kancerevycius
Har en Master i ekonomi och har undervisat på ISM 
universitet i Litauen. Han har en lång och djup 
erfarenhet av bank och finansmarknaderna såväl 
som i ledande positioner som delägare. Han har 
författat flera böcker om finansmarknaderna och 
investeringar och han är även medgrundare till 
Litauens Finansanalytikers Förening. Gitanas bor 
numera i Schweiz där han är partner i Agus gruppen 
och rådgivare samt med investerare i ett antal 
innovativa bolag. 

Ledning

Sami Sulieman, VD
Sami Sulieman är grundare, VD och tillika koncern-
chef för Plexian AB och Svenska Kapitalfonden AB. 
Har varit en driven entreprenör med tyngdpunkt på 
strategi och affärsutveckling inom en rad olika 
sektorer, både inom näringslivet och finansbran-

schen. Har genom sitt entreprenörskap en stark 
bakgrund och stor erfarenhet av start-ups och 
turnarounds med fokus på organisation och etabler-
ing av verksamheter.

Helena Sulieman, CFO, COO
Helena Sulieman är CFO samt Chief Operating 
Officer för Plexian AB samt Svenska Kapitalfonden 
AB. Har mångårig erfarenhet inom ekonomi, finans 
och personal, som kreditchef och rekryterare. Har 
tidigare varit chef för GE Money Banks kreditkort 
samt arbetat med GE Money Banks bilfinansiering. 
Har även arbetat som kreditchef för Bilia Syd, med 
fördjupning på minskade kreditförluster samt kontroll 
av utgivna krediter. Helena Sulieman har varit med 
och byggt upp koncernen och har en djup förståelse 
och insikt inom den finansiella sektorn.

Jonas Flycht, Marknadschef
Var med och grundade en av Sveriges största 
plattformar för rekrytering av chefspositioner. Lång 
arbetserfarenhet finanssektorn, över 15 års erfaren-
het av affärs- och marknadsutveckling. Har grundat 
och drivit ett flertal företag, både nationellt och 
internationellt. Har vid flertalet tillfällen varit gäst-
föreläsare i ämnen som affärsutveckling och mark-
nadsförståelse.

Alve Larsson, Försäljningschef
Lång erfarenhet inom affärsutveckling och för-
säljning. Har inom olika branscher arbetat som 
försäljningschef och Business Development Mana-
ger, både inom svenska och internationella företag. 
Har stor erfarenhet av att bygga och utveckla team 
samt driva försäljningen effektivt. Har även i många 
år drivit eget säljbolag med försäljning i hela 
Skandinavien.

Johan Karlsson, Marknads- och kommunikations-
ansvarig
Har en mediateknologiexamen från Malmö Högskola i 
botten och har därefter arbetat med media och 
marketing i olika befattningar. Numera är han 
marketing manager för Fortis Ltd. Johan har en bred 
erfarenhet av marketing genom nya medier. Fram-
tagande och implementering av marknadsstrategier 
för såväl traditionella såväl som nya sociala medier är 
Johans styrka. 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Månadsintäkter År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Antal kort 5 000 st. 32 000 st. 46 000 st. 54 000 st. 65 000 st.

Kortavgifter 0-29 kr/månad 38 000 548 000 874 000 1 116 000 1 335 000

Ränteintäkter 118 000 1 336 000 1 904 000 2 304 000 2 810 000

Cash Back 100 000 970 000 1 385 000 1 665 000 2 025 000

Rabatter & provisioner 50 000 320 000 460 000 540 000 650 000

Försäkringsintäkter 8 000 32 000 46 000 st. 54 000 65 000

Totala intäkter per månad 314 000 3 206 000 4 669 000 5 679 000 6 885 000

Månadsutgifter

Antal anställda 6 st. 15 st. 25 st. 35 st 35 st.

Personalkostnader inkl. soc 270 000 675 000 1 125 000 1 575 000 1575 000

Leverantörer 84 000 480 000 690 000 810 000 975 000

Externt callcenter 0 480 000 690 000 810 000 975 000

Sponsring per månad 7 800 42 000 81 000 99 000 110 000

Totala kostnader 361 800 1 677 000 2 586 000 3 294 000 3 635 000

Resultat månad −47 800 1 529 000 2 083 000 2 385 000 3 250 000

Resultat (år, innan skatt) −573 600 18 348 000 24 996 000 28 620 000 39 000 000



BALANSRÄKNING 

   

   Period: 2017-04-18 - 2017-09-26 
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Plexian AB
559109-0559
Räkenskapsår 2017-04-18 - 
2017-12-31
Period: 2017-04-18 - 2017-09-26 

Balansrapport ÅRL
Utskrivet 2017-09-26 10:48

Senaste vernr A 71 

Ing balans Ing saldo Period Utg balans

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 0,00

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

1682 Utlandsbetalningar PLI 0,00 0,00 5 013,74 5 013,74 

Summa kortfristiga fordringar 0,00 0,00 5 013,74 5 013,74 

Kassa och bank

1930 Amfa bank 0041430 0,00 0,00 1 193 871,04 1 193 871,04 

Summa kassa och bank 0,00 0,00 1 193 871,04 1 193 871,04 

Summa omsättningstillgångar 0,00 0,00 1 198 884,78 1 198 884,78

SUMMA TILLGÅNGAR 0,00 0,00 1 198 884,78 1 198 884,78

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

2081 Aktiekapital 0,00 0,00 -62 000,00 -62 000,00 
2082 Ej registrerat aktiekapital 0,00 0,00 -438 000,00 -438 000,00 
2093 Erhållna aktieägartillskott 0,00 0,00 -50 000,00 -50 000,00 
2097 Överkursfond 0,00 0,00 -1 908 000,00 -1 908 000,00 

Summa eget kapital 0,00 0,00 -2 458 000,00 -2 458 000,00

Kortfristiga skulder

2614 Beräknad utgående moms på 
tjänsteförvärv från utlandet, 
oreducerad

0,00 0,00 -7 838,58 -7 838,58 

2640 Ingående moms 0,00 0,00 125 785,45 125 785,45 
2645 Beräknad ingående moms på förvärv 

från utlandet 0,00 0,00 7 838,58 7 838,58 

Summa kortfristiga skulder 0,00 0,00 125 785,45 125 785,45

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER

0,00 0,00 -2 332 214,55 -2 332 214,55

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 -1 133 329,77 -1 133 329,77

Sida 1(1)



RÖRELSERESULTAT 
 

    Period: 2017-04-18 - 2017-09-26 
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Plexian AB
559109-0559
Räkenskapsår 2017-04-18 - 
2017-12-31
Period 2017-04-18 - 2017-09-26 

Resultatrapport 
ÅRL 

Utskrivet 2017-09-26 10:49
Senaste vernr A 71 

Period Ackumulerat Period fg år

RÖRELSENS INTÄKTER
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 0,00 0,00 0,00

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter

4535 Förvärv av tjänster från annat EU-land, oreducerad 
moms -31 354,35 -31 354,35 0,00 

Summa råvaror och förnödenheter -31 354,35 -31 354,35 0,00

BRUTTOVINST -31 354,35 -31 354,35 0,00

Övriga externa kostnader

5810 Biljetter -11 294,33 -11 294,33 0,00 
5832 Kost och logi i utlandet -16 082,83 -16 082,83 0,00 
5990 Övriga kostnader för reklam och PR -51 700,00 -51 700,00 0,00 
6550 Konsultarvoden -438 000,00 -438 000,00 0,00 
6570 Bankkostnader -3 404,50 -3 404,50 0,00 
6590 Övriga externa tjänster -576 869,76 -576 869,76 0,00 
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla -1 600,00 -1 600,00 0,00 
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla -900,00 -900,00 0,00 

Summa övriga externa kostnader -1 099 851,42 -1 099 851,42 0,00

Personalkostnader

7331 Skattefria bilersättningar -2 124,00 -2 124,00 0,00 

Summa personalkostnader -2  124,00 -2  124,00 0,00

RÖRELSERESULTAT -1 133 329,77 -1 133 329,77 0,00

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -1 133 329,77 -1 133 329,77 0,00

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -1 133 329,77 -1 133 329,77 0,00

BERÄKNAT RESULTAT -1 133 329,77 -1 133 329,77 0,00

Sida 1(1)



BOLAGSORDNING 

§1 Firma
Bolagets firma (namn) är Plexian AB (publ).

§2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun.

§3 Verksamhet
Plexian skall bedriva verksamhet inom segmentet 
elektroniska betalningar, förbetalda -, konto- och 
kreditkort, äga och förvalta bolag, värdepapper samt 
därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 
000 SEK.

§5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 
000.

§6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 6 ledamöter 
med lägst 0 och högst 3 suppleant.

§7 Revisorer
Bolaget ska ha 1 till 2 revisorer med 0 till 2 revisors-
suppleanter. Till revisor kan även registrerad 
revisionsbyrå utses.

§8 Kallelse
Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och 
Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls 
tillgänglig på Bolagets webbplats inom den tid som 
anges i aktiebolagslagen. Att kallelse har skett skall 
annonseras i Dagens Industri. Aktieägare, som vill 
delta i bolagsstämman, skall dels vara upptagen i 
utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena 
fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till 
bolaget senast klockan 15.00 den dag som anges i 
kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara 
söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommar-
afton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare 
än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid 
bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock 
endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt 
föregående stycke.
 

§9 Ärenden på årsstämman
På årsstämman ska följande ärenden behandlas:
  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Val av en eller flera justeringsmän.
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen 
      sammankallad.
  5. Godkännande av dagordning.
  6. Framläggande av årsredovisningen och, när det
      krävs, revisionsberättelsen.
  7. Beslut om:
          -  fastställande av resultaträkning och    
             balansräkning.
          -  dispositioner beträffande aktiebolagets 
             vinst eller förlust enligt den fastställda   
             balansräkningen.
          -  ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och
             verkställande direktör
  8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa  
      fall revisorerna.
  9. Val till styrelsen och i förekommande fall av 
      revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolags-  
      stämman 
      enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolags-
      ordningen

§10 Räkenskapsår
Räkenskapsår är 1 januari – 31 december. 
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SKATTEFRÅGOR I SVERIGE 

Nedan sammanfattas vissa skatteregler som kan 
komma att aktualiseras av förestående emission. 
Nedan sammanfattningen är baserad på nu gällande 
svensk lagstiftning och vänder sig till aktieägare som 
är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat 
anges. Sammanfattningen är inte avsedd att vara 
uttömmande och omfattar inte situationer där aktierna 
innehas av handelsbolag eller som lagertillgång i 
näringsverksamhet. De särskilda reglerna om 
skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid 
kapitalförlust) och utdelning i bolagssektorn som kan 
bli tillämpliga då aktieägare innehar aktier eller 
teckningsrätter som anses vara näringsbetingade 
berörs endast översiktligt. Vidare behandlas inte de 
särskilda regler som gäller för så kallade kvalificerade 
aktier i fåmansföretag. Särskilda skattekonsekvenser 
som inte är beskrivna kan uppkomma också för andra 
kategorier av aktieägare, såsom investmentföretag, 
investeringsfonder och personer som inte är 
obegränsat skattskyldiga i Sverige. Innehavare av 
aktier och teckningsrätter rekommenderas att 
inhämta råd från skatteexpertis avseende de 
skattekonsekvenser som kan uppkomma i varje 
enskilt fall, inklusive tillämpligheten och effekten av 
utländska regler och skatteavtal. 

Fysiska personer 
För fysiska personer och dödsbon beskattas 
kapitalinkomster såsom utdelning och kapitalvinst vid 
avyttring av aktier i inkomstslaget kapital. Skatte-
satsen i inkomstslaget kapital är 30 procent. 
Kapitalvinst respektive kapitalförlust vid avyttring av 
aktier och andra delägarrätter beräknas normalt som 
skillnaden mellan försäljningsersättningen, eller 
avdrag för eventuella försäljningsutgifter, och 
omkostnadsbeloppet (anskaffningsutgift). Omkost-
nadsbeloppet för samtliga aktier av samma slag och 
sort beräknas gemensamt med tillämpning av 
genomsnittsmetoden. BTA (dvs. betald tecknad aktie) 
anses därvid inte vara av samma slag och sort som 
de aktier vilka berättigat till företräde i emissionen. 
Vid försäljning av marknadsnoterade aktier får 
omkostnadsbeloppet alternativt bestämmas enligt 
schablonmetoden till 20 procent av försäljnings-
ersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter. 
Kapitalförluster vid avyttring av marknadsnoterade 
aktier och teckningsrätter är fullt ut avdragsgilla mot 
skattepliktiga kapitalvinster samma år på andra 

marknadsnoterade aktier och delägarrätter utom 
andelar i sådana investeringsfonder som innehåller 
endast svenska fordringsrätter (räntefonder). Som 
huvudregel kan kapitalförlust som inte kan kvittas på 
detta sätt dras av med 70 procent mot övriga 
inkomster i inkomstslaget kapital. Uppkommer 
underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion 
av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksam-
het samt mot statlig fastighetsskatt och kommunal 
fastighetsavgift. 

Skattereduktion medges med 30 procent av den del 
av underskottet som inte överstiger 100 000 SEK och 
med 21 procent för underskott därutöver. Underskott 
kan inte sparas till ett senare beskattningsår. 

Juridiska personer 
Aktiebolag och andra juridiska personer beskattas 
normalt för alla inkomster, inklusive skattepliktiga 
kapitalvinster och utdelningar, i inkomstslaget 
näringsverksamhet med en skattesats om 22 procent. 
Beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust 
sker i huvudsak på samma sätt som för fysiska 
personer enligt vad som angivits ovan. Särskilda 
regler gäller för näringsbetingade aktier. För sådana 
aktier är kapitalvinster normalt skattefria och kapital-
förluster inte avdragsgilla. Vidare är utdelning på 
sådana aktier skattefri. 

Marknadsnoterade aktier anses näringsbetingade 
bland annat om aktieinnehavet utgör en kapitaltill-
gång hos investeraren och innehavet antingen 
uppgår till minst 10 procent av rösterna eller betingas 
av rörelse som bedrivs av ägarföretaget eller annat, 
på visst sätt definierat, närstående företag. För att en 
kapitalvinst skall vara skattefri och en kapitalförlust 
inte avdragsgill avseende marknadsnoterade aktier 
förutsätts även att aktierna varit näringsbetingade hos 
innehavaren under en sammanhängande tid om 
minst ett år före avyttringen. För att en utdelning på 
marknadsnoterade aktier skall vara skattefri krävs att 
aktierna inte avyttras eller upphör vara näringsbeting-
ade inom ett år från det att aktien blivit närings-
betingad. Avdrag för kapitalförluster på aktier, för vilka 
avdrag skall göras (dvs. där de särskilda reglerna för 
näringsbetingade innehav inte är tillämpliga), medges 
bara mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och 
andra delägarrätter. Sådana kapitalförluster kan  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även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot 
kapitalvinster på aktier och delägarrätter i bolag inom 
samma koncern, under förutsättning att koncern-
bidragsrätt föreligger. Kapitalförlust som inte har 
kunnat utnyttjas ett visst beskattningsår, får sparas 
och dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier 
och andra delägarrätter under efterföljande beskatt-
ningsår utan begränsning i tiden. 

Beskattning av utdelning 
Utdelning på aktier är i allmänhet skattepliktig. Se 
dock ovan vad som anges under ”Juridiska personer” 
vad avser utdelning på näringsbetingade aktier i vissa 
fall. Fysiska personer och dödsbon beskattas normalt 
i inkomstslaget kapital med en skattesats om 30 
procent. För fysiska personer bosatta i Sverige 
innehålls preliminärskatt avseende utdelning av 
Euroclear eller, för förvaltarregistrerade innehav, av 
förvaltaren. Bolaget ansvarar inte för att eventuell 
källskatt innehålls. För aktiebolag beskattas utdelning 
i inkomstslaget näringsverksamhet med 22 procent. 
Om aktierna utgör närings-betingade andelar gäller 
särskilda regler. 

Begränsat skattskyldig i Sverige  
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i 
Sverige utgår normalt svensk kupongskatt på all 
utdelning på aktier i svenska aktiebolag. Svensk 
kupongskatt utgår emellertid inte för utdelning till ett 
utländskt bolag om utdelningen hade varit skattefri 
såsom för näringsbetingade aktier hos ett svenskt 
företag (se ovan under rubriken ”Juridiska personer”). 
Vidare finns undantag för utdelning till ett utländskt 
bolag inom EU som innehar 10 procent eller mer av 
andelskapitalet i det utdelande bolaget och som 
uppfyller kraven i det s.k. moder-/dotterbolags-
direktivet. Kupongskattesatsen är 30 procent. Denna 
skattesats är dock i allmänhet reducerad genom 
skatteavtal som Sverige har med andra länder för 
undvikande av dubbelbeskattning. Flertalet av 
Sveriges skatteavtal möjliggör därvid nedsättning av 
den svenska skatten till avtalets skattesats direkt vid 
utbetalningstillfället om erforderliga uppgifter om den 
utdelningsberättigades hemvist föreligger. Avdraget 
för kupongskatt verkställs normalt av Euroclear, eller, 
beträffande förvaltarregistrerade innehav, av förvalt-
aren. I de fall där 30 procent kupongskatt innehålls 
vid utbetalningstillfället till en person som har rätt att 

beskattas enligt en lägre skattesats eller kupongskatt 
annars innehållits med för högt belopp, kan åter-
betalning begäras hos Skatteverket före utgången av 

det femte kalenderåret efter utdelningstillfället. 
Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige 
och som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i 
Sverige beskattas normalt inte i Sverige för 
kapitalvinster vid avyttring av aktier och andra 
delägarrätter. Aktieägare kan dock bli föremål för 
beskattning i sin skatterättsliga hemvist. Enligt en 
särskild regel kan fysiska personer som är begränsat 
skattskyldiga i Sverige bli föremål för svensk 
beskattning vid avyttring av vissa värdepapper om de 
vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen 
sker eller vid något tillfälle under de tio närmast 
föregående kalenderåren varit bosatta i Sverige eller 
stadigvarande vistats här. Tillämpligheten av regeln 
är dock i era fall begränsad genom skatteavtal mellan 
Sverige och andra länder för undvikande av 
dubbelbeskattning. 

Investeraravdrag
Bolaget torde kvalificera sig för investeraravdraget. 
Avdraget innebär att den som är fysisk person och 
förvärvar andelar i ett bolag av mindre storlek, när det 
bildades eller vid en nyemission, kan dra av hälften 
av betalningen, för andelarna, i inkomstslaget kapital. 
Plexian AB torde uppfylla kriterierna, för när ett bolag 
betraktas som ett företag av mindre storlek, eftersom:

• Medelantalet anställda får inte överskrida 50 
stycken. Plexian kommer initialt ha 6 an-
ställda.

• Nettoomsättningen beräknas understiga 
maxtaket på 80 000 000 SEK.

• Balansomslutningen beräknas understiga 
maxtaket på 80 000 000 SEK.

En fysisk person, skattskyldig i Sverige, kan få 
avdrag med högst 650 000 SEK per år, vilket 
motsvarar förvärv av andelar för 1 300 000 SEK. 
Skattereduktionen kan bli maximalt 195 000 SEK per 
år, d.v.s. 30 % av investeraravdraget.
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NYA REGLER FRÅN OCH MED 1 januari 2016
Du får inte göra något investeraravdrag om du (eller 
någon närstående) äger eller har ägt andelar i det 
företag som du förvärvar andelar i. Det gäller om du 
har ägt andelar i företaget någon gång under 
perioden den 1 januari två år före beskattningsåret 
fram till det datum då du förvärvar andelarna. Det 
gäller oavsett om du äger/ägde andelarna direkt eller 
indirekt och det gäller även om du äger/ägde 
andelarna i ett annat företag inom samma koncern. 
Den nya bestämmelsen börjar gälla den 1 januari 
2016 och tillämpas första gången på förvärv av 
andelar som sker efter den 31 december 2015. 
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