Inbjudan till teckning av aktier i Genesis IT AB
MARS 2017

Detta Informationsmemorandum har upprättats med anledning av erbjudandet att teckna aktier i Genesis IT AB.
Erbjudandet gäller allmänheten och omfattar 500 000 aktier.
Detta dokument är framtaget med anledning av spridningsemission i Genesis IT AB (publ) och skall ses som ett komplement
till material såsom årsredovisning, kvartalsrapporter, pressmeddelanden och hemsidan, och inte som ensamt beslutsunderlag för
intressenter till emissionen.
Genesis IT AB (publ), (“Genesis” eller “Bolaget”), är ett publikt aktiebolag och bedriver verksamhet under denna
associationsform, vilken regleras av Aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 12 januari 1998,
organisationsnummer 556552-1670. Bolaget är Euroclearanslutet, vilket innebär att det är Euroclear som för bolagets aktiebok.
Bolagets aktier är upptagna till handel på Aktietorget och är denominerade i svenska kronor. Bolagets hemvist är Luleå.

Undantag från prospektskyldighet

Detta Informationsmemorandum uppfyller inte kraven på ett prospekt och har inte granskats eller godkänts av
Finansinspektionen. Skälet är att reglerna om prospekt inte kräver att prospekt upprättas för den nyemission som
Informationsmemorandumet avser.
Grunden för undantaget är att det belopp som sammanlagt ska betalas av investerarna under en tid av tolv månader inte
överstiger 2,5 miljoner euro. Detta Informationsmemorandum har inte heller granskats av Aktietorget.

Tillgänglighet

Detta Informationsmemorandum, årsredovisning och bolagsordning kan hämtas från bolagets hemsida www.genesis.se
eller beställas i pappersform från bolaget:
Genesis IT AB (publ)
Norrsågsvägen 41
972 54 LULEÅ
Tel 010 27 27 200
E-post info@genesis.se
Informationsmemorandumet finns även tillgängligt på Avanzas och Aktietorgets webbplatser.

Erbjudandet i korthet

Styrelsen i Genesis IT AB har den 7 mars 2017 beslutat att genomföra en nyemission av aktier riktad till
allmänheten i syfte att öka antalet aktieägare i Bolaget och skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien.
Den stärkta finansiella ställning som nyemissionen möjliggör en fortsatt utveckling av produkt och verksamhet.
Emissionen omfattar högst 500 000 aktier som erbjuds till en kurs som är 8 procent lägre än den volymviktade kursen
under perioden 8-22 mars 2017. Sammantaget förväntas Emissionen inbringa ca 23 Mkr vid full teckning, före avdrag för
transaktionskostnader.
Teckningstid
8-22 mars 2017
Teckningskurs
Teckningskursen kommer att vara 8 procent lägre än den volymviktade kursen under perioden 8-22 mars 2017,
dock lägst 40 kronor per aktie.
Likviddag
28 mars 2017
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Bakgrund och motiv till ägarspridning

Genesis ITs affärsidé är att företrädesvis arbeta inom molnbaserade affärssystemlösningar, framförallt där det ställs höga
krav på både funktionalitet, flexibilitet och tillförlitlighet.
Målgruppen är i första hand fria fackhandelskedjor, kedjestrukturer eller företag med flera försäljningsställen/enheter med
behov av rationell styrning på central nivå i kombination med ett komplett verksamhetssystem lokalt.
Bolagets styrelse har uppmärksammat att det genomsnittliga antalet Genesis-aktier som dagligen handlas på Aktietorget
är mycket lågt. En av anledningarna till det låga antalet handlade aktier är att den s.k. ”free floaten” inte är tillräckligt stor
för att skapa nödvändig likviditet i aktien. Syftet med ägarspridningen är att Genesis IT AB (publ) ska bredda sin bas av
antalet aktieägare samt förbättra likviditeten i aktien. Den stärkta finansiella ställning som en nyemission medför kommer
att möjliggöra en fortsatt utveckling av både produkt och verksamhet. Det ger möjligheter att ta en tydligare position på
marknaden och stärka bolagets försäljningsorganisation, allt för att göra iFenix tillgängligt för en bredare marknad. Styrelsen ser en stor potential hos iFenix som ligger helt rätt i tiden med innovativ teknik och hög säkerhet kombinerat med en
tillgänglighet som är oberoende av var kunden befinner sig eller vilken inriktning hen har på sin verksamhet.
Vid fullteckning av spridningsemissionen kommer Genesis att tillföras ca 23 miljoner kronor före emissionskostnader.
Antalet aktier i Bolaget kommer vid fullteckning att öka med högst 500 000 aktier, från 9 500 000 aktier till maximalt 10
000 000 aktier. Aktiekapitalet i Genesis uppgår före nyemissionen till 950 000 kronor och kommer efter föreliggande
nyemission att uppgå till maximalt 1 000 000 kronor. Emissionen resulterar i en utspädning om högst ca 5 procent av
kapital och röster för de befintliga aktieägare.
Memorandumet har upprättats av styrelsen i Genesis IT AB (publ) med anledning av nyemission i bolaget. Styrelsen är ansvarig för innehållet
i memorandumet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet,
såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och ingenting är utlämnat, som skulle kunna påverka memorandumets
innebörd. Bolagets revisorer har inte granskat föreliggande memorandum.
Styrelsen i Genesis IT AB (publ)
Luleå den 7 mars 2017
1 Emissionskostnaderna beräknas uppgå till 1 300 000 kronor.
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Villkor & anvisningar
Erbjudandet
Erbjudandet omfattar högst 500 000 nya aktier. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma allmänheten i Sverige.
Teckningskurs
Priset per aktie kommer att vara 8 procent lägre än den volymvägda genomsnittskursen under perioden
8 till 22 mars 2017, dock lägst 40 kronor per aktie. Courtage tillkommer ej. Värdepapprets valuta är i svenska kronor.
Det totala erbjudandet kommer, som framgår ovan, inte att överstiga 2,5 miljoner euro och kommer därför inte att
föranleda upprättande av prospekt.
Anmälan
Anmälan ska vara Avanza Bank tillhanda senast kl. 17:00 den 22 mars 2017. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Endast en anmälan
per person får göras. Om flera anmälningssedlar skickas in kommer endast den senast mottagna att beaktas. Observera att
anmälan är bindande.
Anmälan om teckning av aktier ska ske i jämna poster om 50 aktier, dock lägst 150. Anmälan ska göras på särskild anmälningssedel som kan erhållas från Bolagets hemsida. Den som är depåkund hos Avanza Bank ska anmäla sig via Avanza
Banks internettjänst. Ifylld och undertecknad anmälningssedel ska skickas, faxas eller inskannad till:
Avanza Bank AB
Att: Emissionsavdelningen/Genesis
Box 1399
111 93 Stockholm
Besöksadress
Telefon
Fax 		
E-post 		

Regeringsgatan 103
+46 8 - 409 421 22
+46 8 - 149 357
corpemissioner@avanza.se

För personer som saknar VP-konto eller värdepappersdepå måste VP-konto eller värdepappersdepå öppnas innan anmälningssedeln inlämnas. Observera att öppnandet av VP-konto eller värdepappersdepå kan ta viss tid. Anmälan om teckning
av aktier ska ske under perioden 8 – 22 mars 2017.
Om teckning avser ett belopp som överstiger 15 000 EUR (ca 140 000 kronor) och tecknaren inte är bosatt på sin folkbokföringsadress, ska en vidimerad kopia på giltig legitimationshandling medfölja för att anmälningssedeln ska vara giltig.
För juridisk person som tecknar för ett belopp som överstiger 15 000 EUR ska alltid en vidimerad kopia på giltig legitimationshandling för behörig firmatecknare samt ett aktuellt registreringsbevis som styrker firmateckning bifogas anmälningssedeln för att den ska vara giltig. Juridisk person ska även fylla i information under avsnittet ”Ägare” på anmälningssedeln
för att den ska vara giltig.
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Villkor & anvisningar forts.
Tilldelning
Beslut om tilldelning av aktier kommer att fattas av Bolagets styrelse i samråd med Avanza. Skälen till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att öka antalet aktieägare i Bolaget, skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien
och ytterligare stärka Bolagets finansiella ställning. Det datum då anmälan inges är inte avgörande för tilldelningen. Om
Erbjudandet övertecknas kan anmälan resultera i utebliven tilldelning eller tilldelning av ett lägre antal aktier än anmälan
avser, varvid tilldelning helt eller delvis kan komma att ske genom slumpmässigt urval.
Besked om tilldelning
Tilldelning beräknas komma att ske omkring den 24 mars 2017. Tilldelningsbesked kommer att lämnas genom att en
avräkningsnota sänds ut till dem som erhållit tilldelning i Erbjudandet. Som kund hos Avanza Bank meddelas du genom
upprättande av nota på din depå. De som inte tilldelas några aktier erhåller inget meddelande.
Betalning
För den som är depåkund hos Avanza Bank ska likvida medel för betalning av tilldelade aktier finnas disponibelt på depån
när teckningsperioden avslutas den 22 mars 2017. För den som inte är depåkund hos Avanza Bank ska full betalning för
tilldelade aktier erläggas kontant senast två dagar efter utsänd avräkningsnota, det vill säga omkring den 28 mars 2017.
Betalning ska ske enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota. Styrelsen har rätt att förlänga betalningstiden.
Observera att om tillräckliga medel inte finns på depån den 22-24 mars 2017 (avser Avanza Banks depåkunder) eller om
full betalning inte erläggs i tid, kan tilldelade aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som erhöll tilldelning av dessa aktier i Erbjudandet komma
att få svara för mellanskillnaden. Observera att din teckning är bindande.
Erhållande av aktier
Sedan betalning för tilldelade aktier har erlagts levereras aktierna genom bokföring på tecknarens vp-konto eller depå hos
bank eller annan förvaltare med början omkring 24 mars 2017, varefter Euroclear Sweden sänder ut en VP-avi som utvisar
det antal aktier i Genesis som har registrerats på mottagarens VP-konto. Kunder som tecknar och betalar via Avanzas
internettjänst erhåller aktier omkring den 24 mars 2017. Avisering till aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat sker i
enlighet med respektive förvaltares rutiner. Genom ett särskilt låneförfarande kommer aktier och inte så kallade betalda
tecknade aktier (BTA) att levereras.
Handel i aktien
Bolagets aktier är noterade på Aktietorget. Aktien handlas under kortnamnet GENE och har ISIN SE0000661613.
En börspost omfattar en (1) aktie.
Rätt till utdelning
De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast
efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok. Se även ”Utdelningspolicy” för mer information om Bolagets
utdelning.
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Villkor & anvisningar forts.
Villkor för Erbjudandets fullföljande
Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter inträffar som enligt styrelsens bedömning innebär att det inte ligger
i Bolagets och aktieägarnas intresse att fullfölja Erbjudandet. Sådana omständigheter kan exempelvis vara av ekonomisk,
finansiell eller politisk art och kan avse såväl omständigheter i Sverige som utomlands liksom att intresset för att deltaga i
Erbjudandet av styrelsen i Bolaget bedöms som otillräckligt. Om Erbjudandet återkallas kommer inkomna anmälningar att
bortses från samt eventuell inbetald likvid att återbetalas.
Offentliggörande av utfallet i emissionen
Utfallet i Erbjudandet kommer att offentliggöras genom pressmeddelande vilket beräknas att ske omkring den 24 mars 2017.
Övrig information
I det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare kommer Avanza Bank att ombesörja att överskjutande belopp
återbetalas. Belopp understigande 50 kronor kommer dock inte att utbetalas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Om teckningslikviden inbetalats för sent eller är otillräcklig kan anmälan om
teckning också komma att lämnas utan avseende. Erlagd emissionslikvid kommer då att återbetalas. Avanza Bank agerar
emissionsinstitut åt Bolaget. Att Avanza Bank är emissionsinstitut innebär inte i sig att banken betraktar den som anmält
sig i Erbjudandet (”tecknaren av aktier”) som kund hos banken för placeringen, förutom i de fall tecknaren av aktier har
anmält sig via Avanza Banks internetbank. Följden av att Avanza Bank inte betraktar tecknaren av aktier som kund för
placeringen är att reglerna om skydd för investerare i lagen 2007:528 om värdepappersmarknaden inte kommer att tillämpas på placeringen. Detta innebär bland annat att varken så kallad kundkategorisering eller så kallad passandebedömning
kommer att ske beträffande placeringen. Tecknaren av aktier ansvarar därmed själv för att denne har tillräckliga erfarenheter och kunskaper för att förstå de risker som är förenade med placeringen.
Frågor
Eventuella frågor från den som är depåkund hos Avanza Bank hanteras via kundsupport på tel: 08-5622 5000.
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Om Genesis IT AB (publ)
Sedan 1998 erbjuder Genesis IT kostnadseffektiv IT i form av affärs- & verksamhetssystem, molntjänster samt IT-driftslösningar för företag i Sverige. Tjänsteutbudet har genom åren omfattat flertalet egenutvecklade applikationer, egenägda
driftslösningar, standardprogramvaror, IT-konsulttjänster, hårdvara och support.
Alltsedan bolaget grundades har vi jobbat i teknikens framkant med ett djupt tekniskt kunnande och ett öga för det som
komma skall kombinerat med förståelse för våra kunders verksamhet.
Genom att kombinera en robust och driftsäker teknikplattform med mångårig erfarenhet av affärssystem, drift och kringliggande tjänster har Genesis IT utvecklat ett modernt och unikt affärs- & verksamhetssystem, iFenix. Sedan januari 2014
har systemet varit i skarp drift. iFenix är en produkt som ligger helt rätt i tiden med innovativ teknik och hög säkerhet
kombinerat med en tillgänglighet som är oberoende av var kunden befinner sig eller vilken inriktning hen har på sin verksamhet.
Genesis IT AB (publ) är organiserat funktionellt och verksamheten bedrivs från två kontor belägna i Luleå och Stockholm.
Utveckling, drift och teknik hanteras i Luleå medan kontoret i Stockholm har fokus på kundaktiviteter och kundkontakter
via försäljning, implementation/konsultation, specialister och support.

VD

Försäljning

Affärsutv.

Marknad & IR

Ekonomi

HR

Leverans

Utveckling

Drift
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Flerårsöversikt

Nedan återfinns ett utdrag från den bokslutskommuniké som Genesis offentliggjort gällande helåret 2016. Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion och varje beslut från investerarens sida om att investera i värdepapperen
ska baseras på en bedömning av bokslutskommunikén i dess helhet samt övrig offentliggjord information från Bolaget.

2016-12

2015-12

2014-12

Nettoomsättning (KSEK)

82 116

59 930

57 385

Resultat efter finansiella poster (KSEK)

23 414

9 045

7 155

Balansomslutning (KSEK)

73 749

52 713

40 915

79,7

76,8

80,4

Soliditet (%)

Handlingar införlivade genom hänvisning

Följande handlingar har införlivats i Informationsmemorandumet genom hänvisning:
- Bokslutskommuniké 2016

Aktien och ägarstruktur

Genesis IT ABs aktie är noterad på Aktietorget.
Kortnamn: GENE
ISIN-kod: SE0000661613
Ägarstruktur
Nedan följer Genesis IT:s ägarstruktur per den 31 december 2016.
Aktieägare

Andel kapital (%)

Stenvalls Trä AB

64,99 %

XL-BYGG AB

16,89 %

Efficio Holding AB

2,63 %

Övriga aktieägare (ca 427 st)

15,49 %
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Bemyndigande

Enligt förslag beslutades på extra bolagsstämma 13 februari 2017 om bemyndigande för styrelsen att för tiden fram till
nästkommande årsstämma besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemission av 800 000 nya aktier, eller högst motsvarande 2,5 miljoner euro, mot kontantbetalning. Bemyndigandet föreslås omfatta en rätt att besluta om avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, d.v.s. med syfte att rikta aktierna mot allmänheten.

Aktiebaserade incitamentsprogram

Det finns för närvarande inga särskilda system eller incitamentsprogram för personalens förvärvs av aktier eller liknande.

Teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev

Det finns för närvarande inga optionsprogram eller konvertibla skuldebrev.

Utdelningspolicy

Bolaget har ingen fastställd utdelningspolicy och historiskt har ingen utdelning lämnats. Så länge styrelsen anser att eventuell överlikvid behövs långsiktigt för Bolagets fortsatta utveckling görs ingen utdelning. Den som på avstämningsdagen för
utdelning är införd i den av Euroclear förda aktieboken anses behörig att motta utdelning.

Styrelse

Anna Flink, f 1962. Styrelseordförande.
Anna Flink är utbildad civilekonom och har en lång erfarenhet av styrelsearbete och som företagsledare.
Rick Abrahamsson, f 1966. Styrelseledamot.
Bert Larsson, f 1955. Styrelseledamot.
Bert Larsson är VD för XL-BYGG AB.
Mikael Hjorth, f 1965. Affärsutveckling. Styrelseledamot.
Tommy Flink, f 1961. VD. Styrelseledamot.
Tommy Flink är VD och grundare för Genesis IT AB och tillika utvecklingschef.

Ledning

Verkställande direktör: Tommy Flink
Affärsutveckling: Mikael Hjorth
Informations- & Marknadschef: Patrik Liljegren
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Produkt - iFenix verksamhetssystem i korthet

iFenix är en av Genesis IT helt och hållet egenutvecklad IT-lösning. D.v.s. vi äger till fullo alla komponenter i systemet
och är inte beroende av andra parter för att tekniken ska fungera. Det borgar för att vi har 100 % kontroll. Det är inte
bara viktigt för oss, det är minst lika viktigt både för våra kunder såväl för dig som funderar på att investera i bolaget.
Vår utgångspunkt för att utveckla iFenix har varit att vi tycker att affärsstöd ska vara enkelt. Oavsett om det gäller traditionella affärssystemsfunktioner som att exempelvis jobba med artikelvård eller att prissätta varor eller andra saker som att
läsa e-post eller hålla webben uppdaterad. Vi tycker även att man som kund bara ska behöva ha en väg in då man behöver
hjälp oavsett om det gäller affärssystemet, hårdvaran, bredbandet eller e-posten. Det har hela tiden varit vårt mål att inkludera så mycket som möjligt av en verksamhets IT-frågor i de systemfunktioner som iFenix erbjuder.
Vi tycker även att ett modernt affärsstöd ska göra det möjligt att centralisera stora delar av arbetet, så att det bara behöver
utföras en gång. Därför har vi även utvecklat funktionalitet som effektiviserar och rationaliserar arbetet för kedjestrukturer
och för företag med flera olika enheter/försäljningsställen.
iFenix affärssystem körs i molnet och det behövs inga servrar på plats hos kunden. All affärslogik körs via krypterade
förbindelser rakt mot vår serverhall. Dubbla uppkopplingar med gigabit-kapacitet och högklassig hårdvara säkerställer att
informationen alltid finns tillgänglig. Kunden behöver inte hålla med uppgraderingar av vare sig servrar eller mjukvara.
Med iFenix Affärssystem är en webbläsare allt kunden behöver för att komma åt sin affärskritiska information.
Inga program som ska installeras, inga versioner som ska uppdateras. Bara en webbläsare.
I webbläsaren hanteras alla funktioner. Traditionella affärssystemsfunktioner som leverantörsreskontra, bokföring, kassa,
fakturering och inköp samsas med funktioner för att uppdatera webben, läsa E-post och spara filer/dokument.
Utöver ett brett urval av avancerade affärssystemsfunktioner kan vi således ta ansvar för hela, eller delar av, kundens
IT-miljö och på det sättet minimera behovet av flera olika resurser. Vi kan säkerställa tillgång till Internet och kommunikation, e-post och fillagring samt vid behov andra driftstjänster. Allt data lagras, säkerhetskopieras och görs tillgängligt via
Internet.
iFenix Affärssystem är en säker IT-lösning och vi tummar aldrig på det. Inloggningar till systemet kan antingen göras via
tvåstegs autentisering eller BankID. Allt data skickas krypterat över https-förbindelser. Vi har ett flertal övervakningssystem
både för intrångsdetektion och antivirus. Rent fysiskt är allt data skyddat i vår serverhall som har skalskydd av klass-III.
Även de yttre delarna av byggnaden har samma skydd. Endast behörig personal har tillträde till serverhallen och identifieras via fingeravtryck. Vi har även en redundant serverhall på annan plats. Serverhallen har egen redundant strömförsörjning vid ev. strömavbrott och även redundanta släcksystem vid ev. brand. Både byggnad och serverhall är larmad med
koppling till larmcentral. Utöver detta finns ett yttre skalskydd i form av grindar och elstängsel.
Sammanfattningsvis tycker vi att man ska göra det man är bäst på. I en butik/affärsverksamhet ska man sälja och göra sina
kunder nöjda, inte lägga tid på teknik. Med iFenix Affärssystem får kunden mer tid till det som är viktigast.
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