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Emissionsvolym:  
Om emissionen blir fulltecknad  
tillförs Bolaget ca  20,4 MSEK, 
varav 15,0 MSEK kontant, före 
emissionskostnader 

Lägsta gräns för genomförande: 
14,4 MSEK, av vilka 9,0 MSEK  
skall ha erlagts kontant.

Antal aktier i erbjudandet: 
4 539 650 st av serie B

Bolagsvärde innan emission: 
Cirka 21,9 MSEK

Teckningskurs: 
4,50 SEK per aktie

Teckningstid: 
8 – 22 december 2016 

Förväntad start för handeln:  
23 januari 2017

Teckningsförbindelser: 
Bolaget har erhållit teckningsför- 
bindelser och emissionsgarantier  
om totalt cirka 15,4 MSEK, mot- 
svarande cirka 76 procent av  
emissionsvolymen.

Antal aktier före emission: 
4 861 039 st

Kvotvärde: 
0,125 SEK

Handelsbeteckning: 
MENU

ISIN kod: 
SE0009383615

E R B J U D A N D E T  I  S A M M A N D R A G



MenuCard har etablerat en appbaserad service för företag 
och deras medarbetare som ger bekvämlighet och bespa- 
ringar vid restaurangbesök. Servicen har etablerats i 
Köpenhamn och nyligen på några resaturanger i Skåne. 
Då MenuCard avser fortsätta sin expansion i Sverige, avser 
Bolaget notera sina aktier på AktieTorget. Efter att ha på- 
börjat etablering av MenuCard i Malmö/Lund 2016 och 
Stockholm 2017, står andra större europeiska städer på tur.

Resan från 2011 och fram till idag:
Vid starten vände sig MenuCard till privatpersoner. 
Genom att visa upp ett fysiskt plastkort fick restaurang- 
och cafégäster rabatt. Med 150 000 kortinnehavare kunde 
Bolaget förhandla fram attraktiva rabatter för sina med- 
lemmar. MenuCard har sedan dess förbättrat servicen så 
att den utgår från en mobilapplikation där användaren 
betalar via MenuCards betalfunktion. Genom att betal-
ningen görs via MenuCard, kan Bolaget räkna av sin  
provision direkt via betalningen. Den nya digitala funktio- 
naliteten samt det faktum att MenuCard har uppgraderat 
sitt restaurangutbud till att primärt bestå av kvalitets- 
restauranger, inklusive flera Michelinrestauranger, gör 
MenuCard intressant för företag och dess representerande 
personal. Sedan den nya användarvänliga versionen lan- 
serades i december 2015 växer antalet företagskunder som 
använder MenuCard snabbt och Bolaget satsar därför 
fullt ut på just detta segment.

Hur fungerar det?
Användaren: Genom applikationen kan användaren få 
rekommendation på anslutna restauranger (f.n. mer än 
200 stycken i kvalitetssegmentet) som passar använda-
rens profil, boka bord, se restaurangens meny och få en 
vägbeskrivning till den valda restaurangen. När måltiden 
är klar och servitören kommit med notan betalar använ-
daren via MenuCards betalservice, som godkänts av den 
danska motsvarigheten till Finansinspektionen.

Vid betalningen dras automatiskt den överenskomna 
rabatten av och användaren kan lägga till eventuell 
dricks. Eftersom användaren kan besluta att notan skall 
betalas privat kan denne även använda tjänsten och få 
företagets rabatt för eget bruk. Vidare är det möjligt att 
fotografera notan och sända denna och nödvändiga under- 
lag till personal- eller ekonomiavdelningen via MenuCards 
e-mailtjänst och även ange vem som deltog på middagen.

Restaurangen: De anslutna restaurangerna har det 
gemensamt att de vill attrahera fler gäster. För dem  
ger MenuCard en unik möjlighet att etablera en bra 
kontaktyta och kommunikationskanal till de allra mest 
attraktiva gästerna, företagsgästerna, som enligt Menu-
Cards användarstatistik i genomsnitt lägger ut mer än 
SEK 1 100 per restaurangbesök och inte minst, är gäster 
som kan fylla restaurangen under vardagarna och under 
andra tidpunkter då restaurangen annars har störst ledig 
kapacitet. 

Företagen: MenuCard har på kort tid lyckats knyta till  
sig medlemsföretag med sammanlagt mer än 200 000 an- 
ställda, en siffra som ökar snabbt. I sitt ordinarie inköps-
arbete sluter många företag avtal med de restauranger 
som används för företagets representation. Detta arbete 
kan undvikas genom att istället använda MenuCard 
servicen samtidigt som företaget uppnår administrativa 
fördelar och får tillgång till statistik över användning och 
användningsmönster. MenuCard erbjuder också en 
exklusiv concierge service till sina större kunder i vilken 
företagskunderna får hjälp med att arrangera event och 
större middagar. 

Affärsmodellen
MenuCard erhåller för närvarande 3-5% av den omsätt- 
ning som MenuCard medlemmen genererat på restau-
rangen. Som jämförelse kan nämnas att Just Eat, ett 
företag som beskrivs senare i detta dokument och som har 
motsvarande affärsmodell, men med en annan inriktning, 
har en intäkt uppgående mer än 10% av restaurangom-
sättningen, något som visar att det på sikt finns en väsent-
ligt större potential för MenuCard. MenuCard har 
emellertid valt att initialt arbeta med en lägre provision 
för att attrahera fler restauranger och därmed kunna nå 
den kritiska massan i termer av antal restaurangbesök 
genom MenuCard snabbare. Med en större volym gene- 
rerar MenuCard en än större potential för restaurangerna 
vilket kommer att ge möjlighet att höja provisionen. 
Affärsmodellen är mycket lönsam när verksamheten väl 
nått sin kritiska massa. 

Affärsmodellen är vidare skalbar då den är global. Alla 
storstäder har bra restauranger som konkurrerar om 
företagskunderna samtidigt som det i alla storstäder finns 
större företag som inte har haft möjlighet att dra full 
nytta av sin förhandlingsstyrka. MenuCard har plattfor-
men och affärsmodellen som kan användas oavsett språk 
och geografiska gränser.

I Köpenhamn uppnås den kritiska massan när 5% av 
medlemsföretagens MenuCardanslutna anställda äter på 
en MenuCard restaurang en gång i månaden. Trots den 
korta tid som gått sedan den nuvarande användarvänliga 
tekniska lösningen introducerades i december 2015, har 
MenuCard redan uppnått denna användningsnivå hos

Vad är MenuCard?

Tom Buskbjerg,  
Travel Manager 
H. Lundbeck A/S

”Cost control and quality control in regards to enter-
tainment is very complex, and trying to solve this by 
direct discount agreements between Lundbeck and the 
restaurants are both inefficient, resource demanding 
and not very user-friendly. By outsourcing this to an 
external professional partner (MenuCard) we have 
gained an efficient process, high focus and quality,  
and a very user friendly setup and system”. 



flera av de anslutna företagen och restaurangerna. Menu- 
Card beräknar uppnå break-even på den danska mark- 
naden inom två år.

Globalt perspektiv
På samma sätt förväntas break-even i nya storstäder nås 
cirka två år efter att MenuCard startar sin verksamhet i 
staden. Processen påskyndas om de internationella före- 
tag som redan har MenuCard ansluter de medarbetare 
som finns på plats eller ser till att de medarbetare som 
reser till nya ”MenuCard-storstäder”, nyttjar sitt Menu-
Card. Restauranger och restaurangkedjor i nya storstäder 
kommer att kunna se den framgång som anslutna restau- 
ranger upplever i Danmark och eftersom alla restauranger 
har det gemensamt att deras ekonomi hänger på mängden 
av attraktiva gäster och inte bara rabattjägare, är Menu-
Card tilltalande för alla världens restauranger. På samma 
sätt är alla företag intresserade i att utnyttja sin köpkraft, 

och reducera administrationen. MenuCard talar med 
andra ord ett globalt språk som både tilltalar restauranger 
och företag men också, sist men inte minst, användarna 
som får en en rad fördelar såsom inspiration, bekvämlig-
het, förenklad administration samt möjligheten att 
använda servicen privat.

Hur är MenuCard unikt?
Det finns marknadsaktörer som t.ex. Tripadvisor, Book- 
atable och Just Eat som var och en erbjuder enskilda delar 
av MenuCards koncept. MenuCard är emellertid unikt med 
att erbjuda en helhetslösning för B2B-marknaden där 
MenuCards mobilapplikation inte bara ger information 
om restauranger och fördelar i form av rabatter utan även 
fördelar i form av förenklad hantering och administration, 
fördelar som har ett ekonomiskt värde för medlems- 
företaget.

Stor marknad
Värdet bara av den danska restaurangmarknaden, exklu- 
sive caféer och barer, uppgår till drygt DKK 22 miljarder. 
Globalt uppskattas sektorn omsätta USD 2 100 miljarder. 
MenuCard fokuserar på storstadsmarknaden. Storstads-
bor äter ute väsentligt oftare än genomsnittet och spen- 
derar betydligt mer per restaurangbesök.

Noteringsprocessen och kapitalanvändning
För att inleda den internationella expansionen och för att  
kunna skapa den kritiska massa som krävs för en lönsam 
verksamhet i Danmark, genomför en nyemission inför 
Bolagets notering i vilken sammanlagt 20.4 MSEK till- 
förs Bolaget i en kombination av konvertering av skulder 
och ett kontanttillskott. Bolaget har erhållit teckningsför-
bindelser om totalt cirka 15,4 MSEK, motsvarande cirka 
76 procent av emissionsvolymen. 

Då handel på AktieTorget enklast sker i svenska bolag har 
MenuCard ApS, som bedriver den operativa verksam-
heten, skapat ett svenskt moderbolag. Moderbolaget, som 
äger 100% av MenuCard ApS har tidigare inte bedrivit 
någon verksamhet utan är nystartat. Detta erbjudande 
avser aktier i det svenska moderbolaget.

Claus Fribo,  
Director 
Dragsholm Slot & Brdr. Price

”Vi har samarbejdet med MenuCard i mere end to år. 
MenuCard er en professionel samarbejdspartner, som 
leverer kunder til Brdr. Price restauranterne via deres 
restaurantprogram med førende danske virksomheder. 
MenuCard leverer både a la carte gæster og større 
selskaber via deres concierge service. Vi synes, det er en 
god idé at være med i MenuCard, fordi det sparer os for 
arbejdet og kompleksiteten med selv at indgå aftaler. 
MenuCard stiller en markedsføringskanal til rådighed 
for os, hvor vi kan promovere initiativer som f.eks.  
”A Talk” samt eksempelvis når menukort skifter på 
restauranterne. Endelig leverer  
MenuCard en brugervenlig og  
diskret betalingsløsning for både  
os og gæsten, som sikrer en  
eksklusiv oplevelse for alle parter”.



E R B J U D A N D E !

Alla som tecknar 
aktier erbjuds 

ett kostnadsfritt  
årsabonnemang på 

MenuCard Business. 
(värde 695 SEK)

Alla som tecknar aktier i MenuCard AB erbjuds tillgång  
till  MenuCard’s hela service genom ett års kostnadsfritt  
abonnemang på MenuCard Business – värde 695 SEK.  
Det är möjigt att ladda ner en testversion av MenuCard  
Business App på Google Play eller AppStore, om man önskar  
att få en förståelse för hur appen fungerar.

Användarnamn: menu-biz@menucard.dk   Lösen: biz-menu

När jag nyligen presenterade MenuCard för en affärs- 
bekant utbrast han: ”Jamen det är ju en omdaning av 
besöksnäringen”. Hans poäng var att MenuCard  
etablerar sig i en traditionsbunden bransch som inte 
har digitaliserats och förnyats: Här utmärker sig 
MenuCard genom att erbjuda en helt ny tjänst, som 
kan hantera hela kundresan från inspiration och 
bokning till leverans av själva tjänsten och slutligen 
hantering av betalning och all administration.

Man kan säga att MenuCard gör för restaurangbesöks- 
näringen vad Netflix gör för filmbranchen. Precis som 
med Netflix vinner alla de som är redo för förändring:

› Restaurangerna i MenuCard får fler bra kunder.
› Företag kan utnyttja sin kollektiva köpkraft för att  
 uppnå reella besparingar och uppnår samtidigt  
 administrativa fördelar.
› Användarna får massor av bra, nya upplevelser  
 med en generös rabatt och via en smart och snabb  
 betalningslösning.

Vi har löst det problem som de flesta appar och Inter- 
nettjänster stupar på. MenuCard har en teknik och en 
affärsmodell som säkerställer att vi får en andel av de 
intäkter som skapas av våra medlemmar. Vi vet med 
andra ord hur vi kan skapa skalbarhet och en lönsam 
verksamhet.

MenuCard påbörjade sin resa 2011 och var inlednings-
vis en service som riktade sig till privatpersoner, 
baserat på ett enkelt plastkort som kunde visas upp på  
restauranger, därav namnet. Sedan dess har servicen 
utvecklats på en rad områden och när jag kom ombord 
som ny VD i slutet av 2014 beslutade vi att helt foku- 
sera på företag och deras medarbetares behov av bra 
restauranger, i arbetet och privat. Vi fick mot slutet av 

2015 den tekniska lösning på plats som på allvar ger 
förutsättningar att skala upp verksamheten. 

MenuCard har idag en attraktiv service som ger inspi- 
ration och gör bokning och betalning enklare för 
restauranger och företag. Vi erbjuder en kontaktpunkt, 
en rabattavräkningsmetod och förbinder massor av 
företag och restauranger med varandra.  
MenuCard har en skalbar lösning med i 
dagsläget mer än 200 restauranger och 
avtal med företag som tillsammans har  
mer än 200.000 anställda. Efter att  
under de första åren ha anpassat vår  
affärsmodell, förbättrat vår tekno- 
logi, utvecklat vår service och  
stärkt vår organisation är vi nu  
med andra ord i hög grad klara  
att skala upp vår verksamhet.  
Vi arbetar med en strategi som  
går ut på att erövra storstäder  
runt om i Europa – och Köpen- 
hamn är på god väg. Därefter  
står Stockholm på tur 2017 och  
ännu större städer i norra Europa  
i skottlinjen 2018. Vi har redan  
avtal i Sverige vilket förväntas  
skapa grunden för en utvidgning  
i Köpenhamns svenska närområde  
och en första etablering i Malmö  
och Lund har redan genomförts  
under oktober 2016.

Likviden från den kommande  
emissionen inför noteringen skall  
endast användas för expansion av  
verksamheten – en verksamhet som  
skapar nya, nöjda kunder varje dag.

Jag hoppas att ni vill vara med på vår  
spännande resa, och hälsar er välkomna  
både som kunder och som delägare i  
MenuCard AB.

Tillsammans är vi starkare

Kim Lykke Sommer VD | CEO



E-mail skickas 
till företags-
administrationen 
med all relevant 
information 

• Presenterar restauranger 
där du befinner dig

•

•

Rekommendation baserad 
på din profil
Presenterar restaurangers
meny

Bordsbokning 
med ett klick

Vägbeskrivning till 
restaurangen via 
Google maps 

Bon appétit

• Servitören 
presenterar notan

• Knappa in belopp 
i appen, godkänn 
och klicka...

• Nyhetsbrev

• Besked

• Riktade 
meddelanden

Admini-
stration

Nytt från 
Menucard Inspiration

Boka

Gå

Betala

Ät

Under sommarmånaderna minskar företagens representation vilket normalt skulle innebära en nedgång i MenuCards omsättning men antalet besökare 
och omsättning var bättre än förväntat. Menucard skapar redan nu en omsättning för restaurangerna på nästan DKK 500.000 (SEK 625.000) per månad.

MENUCARD BUSINESS – OMSÄTTNING 
Q 4 2 015 – Q 3 2 016
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RESTAUR ANGFÖRSÄL JNING 
PER MÅNAD (1.000 DKK)

ANTAL RESTAUR ANG- 
BESÖK

HÄNVISNING TILL MEMOR ANDUM  –  Alla investeringar i värdepapper är förenade med risker. Denna informationsbroschyr utgör reklam. Den innehåller 
inte all information om MenuCard AB, emissionen och de potentiella risker som är förenade med en investering i bolaget. En beskrivning om MenuCards verk-
samhet, potentiella risker samt annan bolagsspecifik information framgår i det memorandum som bl.a. finns att tillgå på bolagets hemsida (www.menucard.se).

FLER VAL + INSPIR ATION + BEKVÄMLIGHET




