Inbjudan till teckning av aktier i
Crowdsoft Technology AB (publ)
Observera att detta endast utgör ett kort utdrag ur
prospektet och att varje beslut att investera i Crowdsoft
ska baseras på en bedömning av prospektet i sin helhet.
Prospektet finns tillgängligt på www.crowdsoft.com.
Frågor om teckning och betalning besvaras av
emissionsinstitutet Aqurat Fondkommission AB.
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Det är förknippat med utmaningar
att etablera ny teknologi och nya
lösningar men med nuvarande
förutsättningar är det rätt läge för
oss att trycka lite extra på gasen.
Styrelsen har beslutat att
genomföra en företrädesemission
och bedömer att verksamheten
därefter kan vara självfinansierad.
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VD Alf Eriksson inleder
Efter långvariga utvärderingar och produktutveckling tillsammans med våra kunder har vi nu fått de första kommersiella avtalen
på plats. Med dessa pilotkunder i kombination med en produkt som är kommersiellt redo och med pågående utvärderingar, ser
vi det som ytterst viktigt att hålla tempot uppe. Styrelsen har därför beslutat att genomföra en företrädesemission och bedömer
att verksamheten därefter kan vara självfinansierad. Det är förknippat med utmaningar att etablera ny teknologi och nya lösningar
men med nuvarande förutsättningar är det rätt läge för oss att trycka lite extra på gasen.
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RÖRELSEKAPITAL
Vi har utvecklat C-One tillsammans med våra potentiella kunder
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har erhållit för kommuniav en oförutsägbar händelse. Med hjälp av den information
som systemet ger användaren kan denne vidta nödvändiga
åtgärder för att kunna lösa problemet. Styrelsen insåg
även att systemet skulle kunna vara till stor nytta för
företag och myndigheter i akuta situationer och i daglig
drift. Detta blev startskottet för utveckling av Crowdsofts
produkt C-One.
Bolaget är verksamt inom marknaden för Situational
Awareness Systems (SAS). Marknaden inrymmer idag
existerande centrala säkerhetssystem för t.ex. kameraövervakning vilka kombineras med olika kommunikationssystem. Enligt Research and Markets kommer marknaden
att årligen växa till över 17 miljarder US-dollar fram till
år 2020. Som framgår ovan har Bolaget riktat in sig på
att tillhandahålla app-baserade säkerhetssystem inom
denna marknad. Etableringen av nämnda säkerhetssystem
är ännu i sin linda men det är mycket som tyder på att
systemet kan komma att bli en konkurrenskraftig produkt
på marknaden och uppvisa en stark tillväxt i framtiden.
Därutöver har den senaste tidens terrorattacker i Europa
och omvärlden även lett till en ökad efterfrågan på säkerhetssystem som kan bidra till att förebygga, minimera och
effektivt hantera effekterna av oförutsägbara och våld-
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kationssystemet är unikt,
VD Crowdsoft Technology AB
skapar stor nytta och har
stor potential för fortsatt
differentiering och utveckling.
Affärsmodellen bygger på att kunden tecknar abonnemang, vilket innebär små initiala investeringar för
kunderna och återkommande intäkter för Crowdsoft. Detta
upplägg är valt för att underlätta att nå vår målsättning –
att driva försäljning och snabbt säkra en bra position på
marknaden.
Vi har startat i högt tempo. Sedan våren 2014
har Crowdsoft nått flera viktiga delmål:
• Formulerat konceptet för systemet C-One
• Utvecklat en kommersiell version av C-One
baserat på senaste server och app- teknologi
• Ansökt om ett metodpatent för en av systemets
kärnfunktioner
• Etablerat en skalbar organisations- och ledningsstruktur
och rekryterat ett team välmeriterade
personer från IT- och telekomindustrin
• Genomfört en handfull fältförsök med kunder
inom flera olika miljöer och segment

Bakgrund och motiv för nyemission
Crowdsoft tillhandahåller användarvänliga applikationer för smartphones och en central serverlösning för insamling och
koordinering av stora informationsflöden mellan ett stort antal användare, inom (men även mellan) företag och organisationer.
Med hjälp av bolagets kommunikationssystem kan kontrollcentraler för samhällsviktiga och ekonomiskt betydelsefulla
funktioner snabbt skapa sig en bild av störningar så att effektiva och nödvändiga åtgärder kan återställa full produktion eller
att räddningsinsatser kan inledas skyndsamt. På så sätt innebär C-One nya möjligheter för övervakning, samverkan, styrning,
kontroll och rapportering i miljöer där ett stort antal människor vistas eller stora materiella värden måste skyddas (såväl i
daglig drift som vid akuta situationer).
MED EN STABIL GRUND FÖR ATT DRIVA FÖRSÄLJNING

Bolaget genomförde under andra kvartalet 2016 en företrädesemission i syfte att finansiera marknadsföring och vidareutveckling av produkten samt att återbetala erhållna brygglån. Intäkter
har dock genererats senare än önskat och strategiskt viktiga avtal
har tecknats som initialt innebär ökade utvecklingskostnader.
Crowdsoft har en kommersiellt lanserad produkt (C-One) och har
stärkt säljorganisationen så att bolaget framöver kan utvecklas
gynnsamt. Bolaget kommer fortsätta med att bygga upp en professionell organisation och vidareutveckla produkten. Crowdsoft tecknade de första kommersiella avtalen på den svenska
marknaden under 2016 och 2017 och har även pågående samarbete med ett flertal agenter och partners som arbetar aktivt
med att marknadsföra produkten.
Genom brygglån om cirka 6 mkr bland annat från närstående
har bolaget kunnat hålla ett fortsatt högt tempo i förhållande till
kundutvärderingar och försäljning.
Med den nu förestående företrädesemissionen avser Crowdsoft
att förstärka säljorganisationen, sätta upp stödjande processer

och system inom marknadsföring, för att behålla momentum, men
även återbetala brygglånen. Bedömningen är att kapitalet från
företrädesemissionen ska finansiera verksamheten fram till dess
att den blir självfinansierad.

EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDNING

Emissionslikviden (cirka 21,5 mkr – efter avdrag för emissionskostnader om cirka 4,4 mkr) fördelas i prioritetsordning enligt
nedan:
1. Försäljning (cirka 6 mkr)
2. Marknadsföring (cirka 3 mkr)
3. Produktutveckling (cirka 6 mkr)
4. Återbetalning av brygglån (cirka 6 mkr)

TECKNINGS- OCH GARANTIÅTAGANDEN

Crowdsoft har erhållit skriftliga bindande tecknings- och garantiåtaganden motsvarande 100 % av emissionsvolymen.

Erbjudandet i sammandrag
Företrädesrätt: Sista dag för handel inklusive teckningsrätt är den 7 mars 2017 och första dag för handel exklusive
		 teckningsrätt är den 8 mars 2017. Avstämningsdag är den 9 mars 2017. För varje befintlig aktie
		 erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.
Handel med teckningsrätter: 13 - 23 mars 2017.
Teckningstid: 13 - 27 mars 2017.
Teckningskurs: 0,20 kronor per aktie. Courtage utgår ej.
Handel med BTA: Handel med BTA (betald tecknad aktie) pågår från och med den 13 mars 2017 och pågår fram till
		 dess att företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket. Registrering är beräknad att ske i
		 mitten av april 2017.
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 129 284 233aktier. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget cirka
		 25,9 mkr före avdrag för emissionskostnader.
Antal aktier innan emission: 215 473 722 aktier.
Värdering: Cirka 43,1 mkr (pre-money).
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