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OM FRONTOFFICE
FrontOffice Nordic AB (publ) är ett investmentbolag som investerar i 
turnaroundcase. Många av våra investeringar sker i tillväxtbolag som 
hamnat i någon form av ekonomisk problematik men som i grunden 
har en stark affärsidé. 

Genom att vara en engagerad ägare som bidrar med både strategisk 
kompetens och operationella förbättringar, skapar FrontOffice förut-
sättningar för betydande värdeökning i sina investeringar. 

Tack vare våra helägda dotterbolag Svensk Företagsrekonstruktion AB 
och KROSS AB kan vi identifiera investeringar som annars skulle ha 
gått marknaden förbi.

KONCERNENS STRATEGI
 ■ Effektivisera marknadsbearbetningen genom utveckling av KROSS.
 ■ Organisk tillväxt i Sverige genom rekryteringar.
 ■ Expansion inom Norden genom förvärv & strategiska partnerskap.
 ■ Förmedla finansieringslösningar till rekonstruktionsbolagen.
 ■ Öka investeringstakten i turnaroundbolag.

STORT ÄGANDE BLAND PERSONALEN
Ett teckningsoptionsprogram har erbjudits de anställda i anslutning till 
nyemissionen i syfte att motivera och engagera nuvarande personal-
styrka. Programmet tecknades till 100%. Optionerna prissattes till 0,47 
SEK styck. Teckningstiden är 1 januari 2018 till och med 30 november 
2019. Lösenpriset är 4 SEK per aktie. (se mer under Aktien & ägandet).

NYEMISSIONEN I KORTHET
Emissionsbelopp: 10 MSEK (+8 MSEK i övertilldelningsoption) 
Nya aktier: 3 937 007 B-aktier (7 086 613 B-aktier vid full övertilldelning)
Pris per aktie: 2,54 SEK 
Pre money: 38,8 MSEK 
Teckningsperiod: 1 - 23 februari 2018 
Garanter: Emissionen är garanterad till 100 % (10 MSEK)

NYEMISSIONENS SYFTE ÄR TILLVÄXTKAPITAL
 ■ Finansiera ytterligare turnaroundinvesteringar.
 ■ Marknadsföra bolaget och dess verksamhet.
 ■ Bredda ägarbasen och skapa en mer likvid handel i bolaget aktie.

KSEK 2013 2014 2015 2016 Q1-Q3 17

Omsättning  2 738     9 425     10 843     13 099     8 872    

Resultat -149 -37  283     126     6 690    

Vinst per aktie 0 0  0,07     0,04     0,44    

Vinstmarginal neg neg 2 % 1 % 75 %

Soliditet 50 % 37 % 21 % 76 % 75 %
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HÖG AKTIVITETSNIVÅ OCH REKORDRESULTAT
 ■ Q1 - Q3 2017 omsatte koncernen 8,9 MSEK och gjorde en 

vinst på 6,7 MSEK.
 ■ Ökat inflöde av rekonstruktionscase.
 ■ Ökat inflöde av investeringscase till mycket förmånliga 

värderingar.
 ■ Affärsmodellen har bevisat sig och levererar nu vinster.

Teckna via www.frontofficenordic.se/nyemission

5 skäl att investera i FrontOffice
1. Bolagets vinstmarginal Q1-Q3 2017 uppgår till 75 %.
2. Unik affärsmodell för att hitta och analysera potentiella investeringar.
3. Erfaren ledning och styrelse.
4. Det finns orealiserat värde i bolagets investeringsportfölj.
5. Framtidsutsikterna är goda för pre IPO- och turnaroundinvesteringar.

http://www.frontofficenordic.se/nyemission
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FrontOffice Nordic AB (publ)

Identifiera klienter Rekonstruktion & turnarounds Finansiering & investeringar

KROSS AB 
100 % dotterbolag

KROSS AB möjliggör identifikation 
av potentiella klienter på ett tidigt 
stadium, ofta innan företagen själva 
inser att de befinner sig i farozonen. 

Plattformen använder sig av algorit-
mer för att analysera data från en rad 
källor i syfte att identifiera presumtiva 
klienter.

Svensk Företagsrekonstruktion AB 
100 % dotterbolag

Svensk Företagsrekonstruktion är 
specialiserade inom företagsre-
konstruktioner, affärsutveckling och 
finansiering. 

Svensk Företagsrekonstruktion hjäl-
per företag med tillfälliga finansiella 
problem att återfå lönsamhet, typiskt 
genom företagsrekonstruktion.

Flertalet intressebolag 

Förmedling av korttidsfinansiering till 
bolag under rekonstruktion.

Investeringar i bolag med turnaround-
potential och väsentlig uppsida där 
FrontOffice tar rollen som aktiv ägare 
under transformationen.

Vår affärsidé är att investera i turnaroundsituationer och bedriva turnaround management.

KONCERNEN FRONTOFFICE NORDIC AB BESTÅR AV TRE AFFÄRSOMRÅDEN

FRONTOFFICE DRIVS AV EN ERFAREN LEDNING MED EGET ÄGANDE I BOLAGET

JOHAN LUND 
Ledamot (f. 1976), Grundare och VD samt 
styrelseledamot i FrontOffice Nordic AB 
(publ). Har erfarenhet av ledande positioner 
inom tillverkningsindustrin, turnaroundbolag 
samt startups. Förutom FronOffice AB (publ) 
och dess koncernbolag innehar Johan 
styrelsepositioner i bl.a. Stockaboo AB, Fun-
dedByMe Crowdfunding Sweden Aktiebolag 
(publ) och The Great Wild AB (publ) samt 
är ansvarig utgivare för Jaktmagasinet Big 
Game. 

Antal aktier: 2 000 000 av serie A och 3 215 
261 aktier av serie B, privat och via bolag. 

TOMMY EKHOLM 
Ordförande (f. 1938), medlem i Advokatsam-
fundet sedan 1970. Är verksam som advokat 
och privat investerare. Har tidigare suttit i 
styrelsen för American Express i Sverige, 
Polaroid och Nokia. 

Antal aktier: 711 000 aktier av serie B via 
bolag.

ROLF ÅBJÖRNSSON 
Ledamot (f. 1941), jur.kand. Stockholms 
Universitet. Verksam vid Advokatfirman Rolf 
Åbjörnssons Aktiebolag. Tidigare verksam 
vid bland annat Advokatfirman Nordia KB, 
Setterwalls Advokatbyrå AB och Advokat-
firman Lindahl. Tidigare ledamot i Sveriges 
Riksdag för Kristdemokraterna. 

Antal aktier: 475 000 aktier av serie B privat 
och via bolag.

Huvuddelen av FrontOffice ledning har varit med sedan bolaget grundades och alla har mångårig erfarenhet av företagsrekonstruktioner. I led¬-
ningsgruppen finns både juridisk och ekonomisk kompetens. Samtliga har även ägande i bolaget, antingen genom aktier eller teckningsoptioner.
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VD HAR ORDET

Vi har sedan 2013 arbetat med att bygga Nordens ledande investmentbolag 
för lyckosamma turnaroundinvesteringar i tillväxtbolag som hamnat i tillfälliga 
likviditetsproblem. Många gånger är det unga företag som växer snabbt som får 
likviditetsproblem och eftersom banken ofta säger nej till finansiering, tvingas 
företagen ansöka om konkurs. Betydande värden går då om intet. 

Tack vare det helägda dotterbolaget KROSS AB kan vi identifiera företag som har 
en negativ finansiell trend innan det gått för långt. Genom vårt helägda dotterbo-
lag Svensk Företagsrekonstruktion AB kan vi hjälpa företag genom rekonstruk-
tionsprocessen och att lyckas med sin ackordsförhandling. Vi gör nödvändiga 
verksamhetsförändringar, tillsätter relevanta resurser och arbetar operativt med 
ledning och ägare. 

När vi kliver in i ett företag är vi aktiva investerare. Vi tar ett helhetsansvar och 
gör allt för att företaget ska komma på fötter snabbt igen. Under rekonstruktions-
förfarandet lär vi känna företaget väldigt väl och det kan ses som en omfattande 
due diligence process. Därigenom kan FrontOffice investeringar ske till låg risk. 

Sverige är nu inne i en högkonjunktur där det totala antalet konkurser är lägre 
än på många år. Ändå kan vi för Q3 2017 leverera ett resultat med 75 procents 
vinstmarginal. Vår affärsmodell är även i viss mån kontracyklisk vilket kommer 
innebära ett ökande affärsflöde när konjunkturen mattas av. Vi ser redan nu 
tydliga tecken på ökande affärsflöden både inom rekonstruktionsaffären och 
turnaroundinvesteringar. Affärsflödet är idag större än någonsin. Därför genomför 
vi nu en nyemission för att finansiera vidare tillväxt och fler investeringar. Vi står 
således inför en mycket spännande tid. Vi välkomnar tidigare och nya aktieägare 
ombord på denna resa!

Johan Lund, 
VD och grundare

Stockaboo AB. Stockaboo är en aktiechatt för diskussioner kring 
aktier och finans. Stockaboos användare diskuterar antingen via deras 
mobilapp eller direkt i en webbläsare. Varje företag som finns listat 
på någon av de svenska listorna har sin egen kanal, där aktieägare 
och andra intresserade kan föra diskussioner om bolaget i fråga. 
Stockaboo har avtal med flera leverantörer av pressmeddelanden och 
nyheter, som publiceras i respektive bolags kanal direkt de släpps. 
www.stockaboo.com

Financial Transactions Control Systems Sweden AB (publ), (FTCS). 
FTCS är ett fintechbolag som utvecklar en walletplattform för 
genomförande av gränsöverskridande och omedelbara transaktioner, 
s.k. instant payments. FTCS innehar tillstånd från Finansinspektionen 
att ge ut elektroniska pengar och tillhandahålla betaltjänster. 
www.ftcs.se

The Great Wild AB (publ). The Great Wild är en kombination av Airbnb 
och Facebook för jägare, en växande och köpstark målgrupp. Bolaget 
har efter en kraftfull expansion av sin app intagit positionen som 
Nordens största digitala jaktplattform. The Great Wild planerar för att 
notera bolagets aktie vid en lämplig handelsplats, t. ex. NGM Nordic 
MTF. www.thegreatwild.com

Quickbit eu AB (publ) (Quickbit) erbjuder sina kunder en säker, 
snabb och enkel handelsplats för kryptovalutor. Med en teknisk 
plattform baserad på senaste teknologi inom blockchain och 
artificiell intelligens har Quickbit skapat en trygg tjänst för att stödja 
företag och privatpersoner i handel där de använder kryptovaluta. 
www.quickbit.nu

EXEMPEL PÅ NUVARANDE PORTFÖLJBOLAG

http://www.quickbit.nu
http://www.ftcs.se
http://www.stockaboo.com
http://www.thegreatwild.com
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ERBJUDANDET I KORTHET

TECKNA DIREKT VIA

HELHETSLÖSNING
Från början till slut

BEVISAD AFFÄRSMODELL
Lönsam verksamhet

MARKNADSUTSIKTER
Ökande affärsflöden

 ■ FrontOffice kan, genom sitt dotterbolag KROSS, identifiera potentiella kunder med finansiella 
problem vid ett tidigt skede med hjälp av big data-analys.

 ■ Bolaget kan däreter utföra finansiella och operationella turnarounds, genomföra due diligence 
processer för att slutligen genomföra företagsrekonstruktionen genom dess dotterbolag SveRek.

 ■ Efter finansiering och investering är FrontOffices fokus bland annat att bidra med aktivt ägande, 
varsam förädling och ansvarsfulla avyttringar.

 ■ Under de senaste åren har antalet konkurser och företagsrekonstruktioner minskat i Sverige på 
grund av bättre företagsklimat och en god konjunktur.

 ■ Trots detta har FrontOffice ökat sin vinstmarginal och Bolagets bedömning är att detta är en stark 
indikation på att FrontOffice processer, IT-system och affärsmodell har visat sig vara gångbara.

 ■ I ett försämrat konjunkturläge bedöms efterfrågan på FrontOffice tjänster öka ytterligare.

 ■ FrontOffice ser ser tydliga tecken på ökande affärsflöden både inom rekonstruktionsaffären och 
turnaroundinvesteringar.

 ■ FrontOffice uppskattar marknaden för rekonstruktioner till minst 200 MSEK/år, varav Bolagets 
mål är att stå för 25 % av marknaden.

Emissionsbelopp: 10 MSEK (9 999 998 SEK) (”Emissionsbeloppet”) 

Övertilldelning: I händelse av överteckning kan styrelsen besluta om en övertilldelning om maximalt ytterligare 8 MSEK i 
emissionslikvid till föreliggande villkor.

Antal aktier i 
emissionen:

3 937 007 B-aktier vid full teckning av Emissionsbeloppet, eller maximalt 7 086 613 B-aktier vid full 
övertilldelning enligt ovan. De nyemitterade aktierna kommer vid full övertilldelning i föreliggande 
erbjudande att representera ca 17,55 % av röster och 31,67 % av kapitalet i Bolaget. 

Pre money-värdering: 38,8 MSEK 

Pris per aktie: 2,54 SEK, motsvarande volymviktad handelskurs per handelsdag 30 januari 2018, med 10 % rabatt.

Teckning och 
teckningsperiod:

1 februari - 23 februari 2018. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Teckning sker på särskild 
teckningssedel som bifogas, eller kan laddas ned på Bolagets hemsida. Teckning kan ske elektroniskt med 
Bank-ID via frontofficenordic.se eller hos emissionsinstitutet www.eminova.se.

Likviddag: Enligt avräkningsnota, vilken skickas senast efter teckningsperiodens slut. 

Handel i aktien: Bolagets B-aktie är sedan den 16 maj 2016 noterad vid NGM Nordic MTF (kortnamn FRNT MTF B). ISIN-
koden är SE0005337920. 

Aktieposter: Aktien kan tecknas i poster om minst 2 000 aktier, därefter i valfritt antal poster om 1 000 aktier. 

Tilldelning:   Vid aktieteckning överstigande Emissionsbeloppet beslutar styrelsen om tilldelning. Härvid kan styrelsen 
fästa avseende vid tidpunkten för inkommen anmälningssedel. 

Garanter och 
teckningsförbindelser:

100 % av Emissionsbeloppet är garanterat via ett externt garantikonsortium. Bolaget har vare sig begärt eller 
erhållit bankmässig eller annan säkerhet för ovan belopp. 

http://frontofficenordic.se
http://www.eminova.se


Undertecknad ansöker härmed om teckning av nedanstående antal B-aktier i FrontOffice Nordic AB till 2,54 kr per aktie:

Enligt lag måste en kopia på giltig legitimation medfölja anmälnings- 
sedeln i det fall anmälan avser ett belopp om EUR 15 000  
(ca 145 000,00 kr) eller mer. Utöver detta ska även en så kallad KYC 
fyllas i och biläggas. Denna kan laddas ned från Eminovas hemsida,
alternativt beställas via e-post eller telefon. 

Om anmälan avser en juridisk person ska även ett registreringsbevis
som styrker firmateckning medfölja. Observera att anmälan inte är
fullständig utan bilagor och lämnas helt utan avseende.

2 000 aktier (5 080,00 kr) 12 000 aktier (30 480,00 kr)

4 000 aktier (10 160,00 kr) 24 000 aktier ( 60 960,00 kr)

6 000 aktier (15 240,00 kr) 48 000 aktier (121 920,00 kr)

Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges att jag tagit del av och förstått samtlig information som utgivits i samband med detta erbjudande, att jag är medveten om att anmälan är 
bindande, att tilldelning kan komma att reduceras eller helt utebli, att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen, att jag befullmäktigar Eminova Fondkommission AB att för 
min räkning verkställa teckning av tilldelade aktier.

Eller annat antal (dock lägst 2 000 st, därefter i jämna 1 000-tal)

Namn/Firma

Person/org.nr (10 siffror YYMMDD-XXXX) C/O adress

Adress

Postnr Ort Land (om annat än Sverige)

E-postadress (om e-postadress ej finns, ange telefonnummer dagtid)

VP-kontonummer *      Depånummer *

Bank/förvaltare

* I det fall depån eller VP-kontot 1. är kopplat till en kapitalförsäkring eller 2. är en IPS eller ISK 
(investeringssparkonto), gäller särskilda regler vid nyteckning av aktier. Kontakta er bank/förval-
tare och följ dennes instruktioner för hur teckningen ska gå till. Observera att det inte är säkert 
att just detta värdepapper går att förvara i någon av dessa depåtyper. Det är tecknarens ansvar 
att se till att teckning sker på sådant sätt att leverans kan ske till angiven depå.

Underskrift (i förekommande fall firmatecknare eller förmyndare)

Namnförtydligande

OBSERVERA ATT OFULLSTÄNDIG ELLER FELAKTIGT IFYLLD ANMÄLNINGSSEDEL LÄMNAS UTAN AVSEENDE  TEXTA TYDLIGT
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Post (ej REK)   E-mail     Fax
Eminova Fondkommission AB  info@eminova.se    08-684 211 29
Biblioteksgatan 3, 3 tr   (underskriven i original, inskannad eller fotad)
111 46 Stockholm

ANMÄLNINGSSEDELN 
SKICKAS VIA POST, 
E-MAIL ELLER FAX TILL:
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Anmälningssedel för teckning av B-aktier i FrontOffice Nordic AB (publ)
Teckningstid Teckningskurs Teckningspost Tilldelning och betalning

1 februari - 23 februari 2018 
kl 23:00.

2,54 kr per B-aktie. Minsta teckningspost är 2 000 aktier av serie B (motsvarande 
5 080,00 kr), därefter i jämna poster om 1 000 aktier.

Betalning ska ske i enlighet med uppgift 
på utskickad avräkningsnota.

Viktig information:

•	 Eminova Fondkommission AB (”Eminova”) (556889-7887) är ett värdepappersbolag som 
står under Finansinspektionens tillsyn. Eminova har tillstånd att bedriva värdepappers- 
rörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

•	 Finansiella instrument som erbjudandet avser har inte och kommer inte att registreras i  
något annat land än Sverige. De kommer därför inte att erbjudas till försäljning i något 
annat land där deltagande skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra 
åtgärder än som följer av svensk rätt eller strider mot lag, förordning eller annan  
bestämmelse i sådant land.

•	 Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel befullmäktigar Eminova att för under-
tecknads räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt villkoren som 
utformats för erbjudandet. 

•	 Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel omfattas inte av den ångerrätt som följer 
av distans- och hemförsäljningslagen. Tillvägagångssätt och teckningsperiod framgår av 
den information som utgivits i samband med erbjudandet.

•	 Genom anmälan i detta erbjudande blir undertecknad inte kund hos Eminova. Eminova 
kommer därför inte att kundkategorisera de som tecknar aktier enligt erbjudandet. 

•	 Eminova gör inte heller en passandeprövning enligt lagen (2007:528) om värdepap-
persmarknaden avseende teckning av värdepapper i erbjudandet. 

•	 I den information som utgivits i samband med erbjudandet framgår de risker som följer 
med en investering i de finansiella instrument som avses.

•	 Inbetald likvid förvaras av Eminova på klientmedelskonto för emittentens räkning. 
 

 

•	 Emittenten erlägger ca 125 kronor per anmälan.
•	 Den som avser teckna finansiella instrument i enlighet med detta erbjudande uppmanas 

att noga läsa igenom den information som utgivits. Priset för de finansiella instrument som 
avses framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet. 

•	 Kostnader utöver vad som angivits ovan, såsom skatter eller courtage, som kan komma 
att uppstå i samband med de finansiella instrument som erbjudandet avser, varken

•	 påföres av eller erläggs av Eminova.
•	 Personuppgifter som tecknaren lämnar i samband med anmälan behandlas av Eminova 

enligt Personuppgiftslagen (1998:204). Behandling av personuppgifter kan även ske hos 
andra företag som Eminova eller emittenten samarbetar med.

•	 Eminova ansvarar inte för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i 
samband med teckning genom betalning eller inlämnande av anmälningssedel.

•	 VP-konto eller depå måste vara öppnat vid tillfället för anmälan.
•	 Klagomål med anledning av Eminovas hantering av order genom undertecknad anmäl-

ningssedel kan insändas per post till Eminovas klagomålsansvarige på adress Eminova 
Fondkommission AB, Att: Klagomålsansvarig, Biblioteksgatan 3, 3 TR, 111 46 Stockholm.

•	 Vid en eventuell reklamation mot Eminovas utförande av order ska detta ske inom skälig 
tid. Rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder kan annars gå förlorad.

•	 Vid en eventuell tvist med Eminova kan konsumenter vända sig till Allmänna reklamations-
nämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00, www.arn.se.

•	 Eminova följer svensk lag och materiell rätt tillämpas på Eminovas erhållna uppdrag. 
Allmän domstol är behörig domstol.


