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SEKS GRUNNER TIL Å INVESTERE I SELSKAPET
1. Produkter og forretningsmodell
XPLORA er et IOT-selskap («Internet of things») som adresserer to av dagens megatrender:
Oppkoblingen av enheter mot internett og den økte bevisstheten blant foreldre om barns
internettbruk med tilhørende negative effekter knyttet til skjermavhengighet og
internettinnhold som ikke er ment for barn.
XPLORA tilbyr barnets første mobiltelefon der foreldrene har kontroll over innstillinger og bruk
gjennom foreldre-appen. XPLORA-mobiltelefonen har en formfaktor som en klokke. Det har
også en sporingsfunksjon som gjør det mulig for foreldrene å se sitt barns geografiske posisjon.
XPLORAs forretningsmodell er basert på månedlig gjentakende omsetning fra XPLORAS eget
mobilabonnement med svært høy bruttomargin. XPLORA har mobiloperasjoner i Norge,
Sverige og Finland, og øker raskt kundebasen.
2. Et svært erfarent team
Styret og ledelsen har lang erfaring i å bygge kundebaser i en forretningsmodell som baserer
seg på gjentakende månedlige inntektsstrømmer i form av abonnement. Deres bakgrunn er
fra lederstillinger i Norden og globalt. Teamet har en svært god «track record» fra å starte opp
bedrifter, å skalere de med suksess og finne riktig modenhetsnivå for en exit. Landansvarlige
i Sverige og Finland har nylig tiltrådt for å bygge opp de respektive markedene.
3. Markedspotensialet
XPLORA retter seg mot barn i alderen 4-10 år og deres foreldre, samt mot eldre med XPLORA
Care produktet. Det adresserbare markedet i Norden er nær to millioner barn og tre millioner
eldre. I tillegg er XPLORA i ferd med å lansere et utvidet produktspekter basert på en modulenhet for også å tilby GPS og GSM baserte sporingsbrikker for kjæledyr, kofferter og sykler.
4. Realisering av en lønnsom forretningsmodell
XPLORA Mobile har 22.000 kunder på sitt eget mobilabonnement og med en månedlig
inntektsstrøm fra disse. Bruttomarginen fra abonnementet er på over 70 prosent på grunn av
sammensetningen av mobiltrafikken med hovedvekt på taletrafikk. XPLORA tilbyr en attraktiv
forretningsmodell med høye marginer til sine detaljhandelspartnere for salg av XPLORA
klokketelefonen, noe som er en viktig vekstdriver for salget av produktene.
5. Influencer markedsføring og SoMe-kanaler (sosiale medier)
XPLORA samarbeider med noen av Norges og Sveriges største influencere for å få
oppmerksomhet rundt de negative effektene av barns internettbruk på smarttelefoner og for
å vise at XPLORA er en kommunikasjonsløsning som er tilpasset barn. «Funky-Gine» og Paula
Rosas er våre merkevare-ambassadører i Norge og Sverige. XPLORA innehar høy
markedsførings- og salgskompetanse i SoMe-kanaler, og bruker et ledende miljø for
trafikkoptimalisering og salgskonvertering.
6. Fremtidig vekst
Vi ber om din investering slik at vi kan fortsette vår vekstkurve. Vi har kommet langt basert
på finansiering fra vår egen investorbase og våre grunnleggere, men vi trenger finansiering i
størrelsesorden 20 MNOK for å sikre vekst i våre markeder. Finansieringen er nødvendig for
å dekke oppstartskostnadene i nye markeder, markedsføring og for arbeidskapital for
varelager kundefordringer.
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OM EMISJONEN
Xplora Mobile Holding AS
(“Xplora“ eller “Selskapet“)
Aksjeemisjon, 9.200 – 18.400 aksjer.
Kurs 1.082 NOK per aksje.
Selskapets generalforsamling vedtok den 12.04.2019 en emisjon for å øke kapitalen med inntil
19.908.800 NOK. Emisjonen er beskrevet i detalj i dette Investor Memorandum i tillegg til
dokumenter som det er referert til.
Informasjon om hvordan man tegner aksjene er definert i avsnittet "Vilkår for aksjeemisjonen"
i Investor Memorandum. Maksimalt antall utstedte aksjer utgjør 10,32% prosent av selskapets
aksjer og stemmer etter aksjeemisjonen, forutsatt at emisjonen fulltegnes.
Det er risiko knyttet til aksjene som tilbys. De som vurderer å investere, bes spesielt om å gjøre
seg kjent med avsnittet "Risikofaktorer".
Aksjene som tilbys, har ikke vært og skal ikke registreres i henhold til US Securities Act fra 1933
(inkludert endringene som er gjort til det, heretter "US Securities Act") eller andre
verdipapirhandlinger fra en amerikansk stat, og må ikke bli tilbudt eller solgt direkte eller
indirekte i USA (som definert i Regulation S), med mindre det er registrert i henhold til US
Securities Act, bortsett fra når det handler i samsvar med et unntak som er fastsatt på USAs
registreringsbehov og gjeldende amerikanske statsspesifikke verdipapirer fungerer.
Selskapet har ikke blitt registrert i henhold til Investment Company Act fra 1940. Investor
Memorandum skal ikke sendes til USA, Canada, Australia, New Zealand, Sør-Afrika, Hong
Kong, Singapore, Japan eller noe annet land hvor det å tilby aksjene eller sende Investor
Memorandum ville være forbudt. Med mindre det er spesifikt nevnt i Investor Memorandum,
må aksjene ikke, direkte eller indirekte, tilbys, selges, videreselges, overføres eller sendes til
slike land eller i slike land.
Distribusjon av Investor Memorandum kan være begrenset av loven i enkelte land.
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KONTAKTINFORMASJON
Selskap / Utsteder:

Crowdfunding megler:

Xplora Mobile Holding AS – Org.nr: 922
239 754
Adresse: Munkedamsveien 35, 0250 Oslo
Tlf: +47 90034337
CEO: Kjetil Fennefoss

Privanet Securities Ltd NUF - Org.nr: 921
290 039

Webside: www.xplora.no
E-post: kundeservice@xplora.no
CEO e-post: kjetil@xplora.no

E-post: hello@around.no

Revisor: ABC Revisjon AS
Adresse: Øvre Langgate 26, 3110 Tønsberg
Tel: +47 33 33 21 80

AROUND (www.around.no) /

Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen
Tel: +47 484 06 062
Webside: www.around.no

Tegningssted:
Privanet Securities Ltd NUF
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ANSVARSERKLÆRING VEDRØRENDE OPPLYSNINGENE GITT I
MARKEDSBROSJYREN
Selskapet fastslår at informasjonen som presenteres i markedsbrosjyren er korrekt og i henhold til selskapets
beste kunnskap, og at det i henhold til selskapets beste kunnskap ikke finnes slike mangler i markedsbrosjyren
at den kan forvri det inntrykket som den gir, og at all viktig informasjon om selskapsmøter, revisorrapporter og
andre interne dokumenter er inkludert i markedsbrosjyren.
Oslo, 21/2-2019
Xplora Mobile Holding AS
Board

KORT OM SELSKAPET
XPLORA Mobile AS er et IOT-selskap (Internet of Things) som har tatt markedslederposisjonen
for mobiltelefoner for barn. Den bruker XPLORAs eget mobilabonnement.
Forretningsmodellen er bygget på gjentakende abonnentsinntekter fra XPLORA-tjenesten.
XPLORA gir barn en trygg mobilkommunikasjonsløsning som beskytter dem fra innhold på
internett og i sosiale medier.
Etter å ha omsatt for 41 MNOK i 2018 med en EBITDA på 3,1 MNOK, er selskapet klar for neste
fase med ytterligere vekst i Norge, Sverige og oppstart i Finland i april 2019. XPLORA har
kontrakter med Telenor og Elisa for deres mobilnettverk og salgs- og distribusjonsavtaler med
Elkjøp Nordic, Kjell & Companysom, Komplett.no/.se og CDON.com. Distribusjonskanalene har
varebeholdning og har plassert ytterligere bestillinger som vil gi ca. 13.000 nye XPLORA
abonnenter i løpet av de neste månedene.
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CEOs OPPSUMMERING
I oktober 2016 introduserte vi XPLORA - mobiltelefonen for barn. Produktet er designet for
små barn og deres foreldre for å møte deres behov for grunnleggende mobilkommunikasjon
på en trygg måte. Vi fokuserer på å beskytte barn mot å utvikle vanedannende oppførsel i
forhold til skjermer, spill og eksponering på sosiale medier samt å beskytte de for upassende
innhold på internett. Vi har startet bevegelsen "GO PLAY" for å oppmuntre barn til å være
fysisk aktive.
´Wearables´ og IOT kategorien er i sterk vekst og forventes å bli en stor kategori de neste
årene. Vi har allerede tatt posisjonen som markedsleder i den vanskeligste kategorien med
hensyn til personvern, antenneteknologi og stråling, noe som gir barna våre en trygg løsning.
I de kommende månedene vil XPLORA lansere et sett med trackers som skal brukes på samme
XPLORA-applikasjon og IOT-plattform.
Vår forretningsmodell er basert på gjentagende inntekter på mobilabonnementet fra vår
voksende kundebase. Vi har mobiloperasjoner med våre egne XPLORA SIM-kort og
mobilabonnement på de ledende mobilnettene i Norge, Sverige og Finland. Vi har avtaler med
de viktigste distribusjonskanalene i våre markeder. Våre produkter er for tiden tilgjengelige i
mer enn fire hundre butikker og online i Norden.
XPLORA har tatt markedslederposisjonen i en ny kategori og øker raskt kundebasen. Med våre
nye salgsorganisasjoner på plass i Sverige og Finland samt nye salgskanaler, har vi som mål å
oppnå tilsvarende vekst på disse markedene i 2019. Vi trenger investeringen din for å fortsette
å bygge kundebasen vår i to nye markeder og for å styrke vår salgs- og
kundeserviceorganisasjon, samt for å finansiere varebeholdningen som kreves for salg
gjennom våre forhandlere.
Hva venter du på?

CEO, Kjetil Fennefoss
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SELSKAPET OG VIRKSOMHETEN
Xplora Mobile Holding AS eier 100% av aksjene i XPLORA Mobile AS. XPLORA Mobile AS ble
grunnlagt 29. oktober 2014 under navnet PepCall AS som en tilbyder av mobilabonnement.
Vår forretningsidé er å tilby sikker kommunikasjon tilpasset barn og foreldre uten de negative
effektene en smarttelefon har. Vår markedsføring baserer seg på slagordet "GO Play" som
oppfordrer barn til å være fysisk aktive i en verden der barn beveger seg stadig mindre.
I 2016 endret selskapet sin virksomhet til å fokusere på XPLORA mobiltelefonen for barn inkl.
mobilabonnement. XPLORA driver sin virksomhet i Sverige gjennom det 100 prosent eide
datterselskapet Xplora Mobile AB. I Finland har selskapet nettopp startet virksomhet gjennom
XPLORA Mobile OY.
Vår styrke er et unikt produkt i form av en mobiltelfon utformet som en klokke og en IOTplattform som gjør at foreldrene har kontroll over barnets XPLORA-telefon gjennom XPLORA
foreldre-appen. Vår forretningsmodell gir en bruttomargin på over 70 prosent på
telekommunikasjonstjenesten. Dette skyldes fordelingen av nettverkstrafikken med svært lav
databruk. XPLORA har telekommunikasjonsvirksomhet i tre land på de ledende nettverkene;
Telenor, Telia og Elisa. Våre distribusjonskanaler er de ledende forhandlerne Elkjøp Nordic,
Kjell & Company, Komplett og CDON. Vi er kommet langt i prosessen med ytterligere to større
forhandlere.
Styret og CEO har lang erfaring med å bygge forretningsmodellen med gjentakende omsetning
fra abonnementsinntekter i det nordiske treningskonsernet Elixia og fra ulike
telekommunikasjonsselskaper i Norden og andre markeder. De har også solid bakgrunn fra Ehandel og SoMe-kanaler fra United Influencers (der hovedaksjonæren av Xplora er
grunnleggeren av selskapet).
Vår målgruppe er familier med barn i alderen 4-11 år. I Q2 /'19 vil vi lansere «XPLORA GO», en
modulær enhet som i tillegg til å være en mobiltelefonklokke kan brukes som et
sporingsprodukt for sykler, kjæledyr og kofferter ved bruk av ulikt tilbehør. XPLORA Care, en
mobiltelefon for eldre, ble nylig lansert i Norge. Salg har startet i Elkjøp Nordic.
Forretningsstrategi
XPLORAs forretningsstrategi er å tilby barn og foreldre et trygt kommunikasjonsprodukt der
de unngår eksponering for internett, spill og sosiale medier i en for tidlig alder. Etter å ha
bygget en stor kundebase i Norge i 2018 vil XPLORA fokusere på videre vekst i Norge i 2019 og
på å oppnå samme suksess i Sverige og Finland. For å oppnå våre vekstmål har vi partnerskap
med ledende salgskanaler og fokus på å bygge XPLORA-merkevaren sammen med store
influencer-profiler. I 2019 har vi valgt «Funky-Gine» som vårt ansikt utad i Norge.
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MARKEDET AND MARKEDSPOTENSIALET
XPLORA har virksomhet i Norge og Sverige. I april startet vi XPLORA i Finland gjennom vårt
heleide datterselskap Xplora Mobile OY. XPLORA planlegger virksomhet i Danmark,
Nederland, Østerrike og Sveits i 2020 og 2021. XPLORAs målgruppe er familier med barn i
alderen 4-10 år. Det er om lag 400 000 barn i Norge og Finland i denne aldersgruppen og 800
000 i Sverige. Det finnes for tiden ingen andre produkter på markedet som vi vurderer å ha
tilsvarende nivå på funksjonalitet, sikkerhet, GDPR og teknisk plattform.
Vi tror at økt bevissthet rundt de negative effektene av
smarttelefonbruk blant barn (avhengighet, upassende
innhold og sosiale medier) utgjør en stor mulighet. XPLORA
dekker det grunnleggende behovet for kommunikasjon
mellom barn og foreldre på en trygg måte. I tillegg har
produktene GPS-basert lokaliseringsfunksjon og Google
Maps, slik at foreldrene kan se hvor barnet er.
Vi har nå oppnådd nær 6% markedspenetrasjon blant barn
i den aktuelle aldersgruppen i Norge. Med vår planlagte
markedsfokus i Sverige og introduksjon i Finland forventer
vi å ha en kundebase på 50 000 XPLORA-brukere innen
utgangen av 2019 i barnesegmentet og 110 000 ved
utgangen av 2020. Dette tilsvarer 9% markedspenetrasjon
i Norge og 3 % i henholdsvis Sverige og Finland.
XPLORA har investert betydelige ressurser for å sikre
rettighetene til en IOT-plattform som fullt ut tilfredsstiller kravene til GDPR. I kombinasjon
med eksklusive produktrettigheter fra våre ledende produsenter har vi bygget høye barrierer
for potensielle konkurrenter. XPLORA har sikret rettighetene til Amazon Alexa på våre
produkter. Vi har også inngått et partnerskap i underholdningskategorien med Sony
Playstation hvor barna oppfordres til å være aktive ved å bruke XPLORAs skrittellerfunksjon
og opptjene poeng som de senere kan bruke i et nytt PlayStation-spill.
Ifølge Statista var det totale markedet for smartklokker 7,8 milliarder USD i 2018. Gartner
Group prognostiserer at smartklokker for barn representerer 30% av det totale, fremtidige
markedet. Basert på disse tallene er markedspotensialet for klokketelefoner for barn alene
over 2,5 milliarder USD. Med lanseringen av XPLORA Care (klokketelefoner for seniorer) og de
kommende tracker-modulene er XPLORA i en god posisjon til å ta en betydelig del av dette
markedet.
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FINANSIELL INFORMASJON
RESULTATREGNSKAP
År
Driftsinntekter
Salgsinntekter
Andre driftsinntekter
Vareforbruk
Beholdningsendring
Lønn
Avskrivning
Nedskrivning
Drifts kostnader andre
Driftsresultat
Inntekt på investering i datter
Inntekt på investering i konsern
Inntekt på investering i tilknyttet foretak
Renteinntekter konsern
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Sum finansinntekter
Verdiendring omløpsmidler
Nedskrivning omløpsmidler
Nedskrivning anlegg
Rentekostnader konsern
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
Sum finanskostnad
Resultat før skatt
Skatt ordinært resultat
Ordinært resultat
Ekstraordinære inntekter
Ekstraordinære kostnader
Skatt ekstraordinært
Sum Skatt
Årsresultat
Utbytte
Konsernbidrag
Overføring til/fra egenkapital

Foreløpig
2018
40 797 031
39 600 158
1 196 874
19 012 787
5 113 917
418 673
13 523 887
3 146 440

130 090

1 810 966
1 046 892
1 046 892

1 046 892

2017
31 862 000
31 862 000
0
18 686 000
0
3 565 000
385 000
0
13 972 000
-4 361 000
0
0
0
0
31 000
2 000
33 000
0
0
0
0
1 273 000
1 000
1 274 000
-5 986 000
0
-5 986 000
0
0
0
0
-5 986 000
0
0
-5 986 000

2016
15 393 000
15 393 000
0
13 503 000
0
2 216 000
208 000
0
5 724 000
-6 050 000
0
0
0
0
23 000
0
23 000
0
0
0
0
318 000
14 000
332 000
-6 566 000
0
-6 566 000
0
0
0
0
-6 566 000
0
0
-6 566 000

2015
7 956 000
6 656 000
1 300 000
7 035 000
0
1 635 000
19 000
0
7 087 000
-7 801 000
0
0
0
0
6 000
0
6 000
0
0
0
0
40 000
0
40 000
-7 855 000
0
-7 855 000
0
0
0
0
-7 855 000
0
0
-7 855 000
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BALANSEREGNSKAP
År
Sum anleggsmidler
Sum immaterielle midler
Forskning og utvikling
Patenter og lignende
Utsatt skattefordel
Goodwill
Sum varige driftsmidler
Fast eiendom
Maskiner
Skip/rigg/fly
Driftsløsøre
Sum finansielle anleggsmidler
Investering i datterselskap
Investering i annet foretak i samme konsern
Lån til foretak i samme konsern
Investering i tilknyttet selskap
Lån tilknyttet selskap og felles kontr. virksomhet
Aksjer/andeler
Obligasjoner
Pensjonsmidler
Andre anleggsmidler
Sum omløpsmidler
Sum varelager
Lager råvarer
Lager tilvirkede varer
Lager ferdigvarer
Sum fordringer
Kundefordringer
Annen fordring
Konsernfordring
Krav på innbetaling av selskapskapital
Sum investeringer
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern
Markedsbaserte aksjer
Markedsbaserte obligasjoner
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter
Andre finansielle instrumenter
Kassebeholdning
Andre omløpsmidler
Sum eiendeler

Foreløpig
2018
2 645 357
477 140

162 050

2 006 167
53 025
1 079 805

873 338
10 208 711
772 733

772 733
8 089 984

1 345 994
503 666
12 854 068

2 017
1 394 000
382 000
0
382 000
0
0
329 000
0
0
0
329 000
683 000
63 000
0
0
0
0
0
620 000
0
0
14 412 000
2 180 000
0
0
2 180 000
11 507 000
7 924 000
3 374 000
209 000
0
0
0
0
0
0
0
724 000
1 000
15 805 000

2 016
1 373 000
601 000
0
601 000
0
0
496 000
0
0
0
496 000
276 000
53 000
0
0
0
0
0
223 000
0
0
8 001 000
785 000
0
0
785 000
6 228 000
2 841 000
3 252 000
135 000
0
0
0
0
0
0
0
988 000
0
9 374 000

2 015
493 000
0
0
0
0
0
493 000
0
0
0
493 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 211 000
361 000
0
0
361 000
2 045 000
1 625 000
420 000
0
0
0
0
0
0
0
0
805 000
0
3 704 000

10

INVESTMENT MEMORANDUM 04.03.2019

År
Sum egenkapital
Innskutt egenkapital
Selskapskapital
Egne aksjer
Opptjent egenkapital
Fond for vurderingsforskjeller
Annen egenkapital
Sum gjeld
Sum langsiktig gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser
Utsatt skatt
Andre avsetninger for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld
Konvertible lån
Obligasjonslån
Gjeld til kredittinstitusjoner langsiktig
Konserngjeld langsiktig
Ansvarlig lånekapital
Øvrig langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Avdrag langsiktig gjeld
Konvertibelt lån kortsiktig
Gjeld til kredittinstitusjoner kortsiktig
Kassekreditt
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldige offentlige avgifter
Konsern gjeld kortsiktig
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld
Total egenkapital og gjeld

Foreløpig
2018
- 5 466 007
-257 679
152 806
-5 190 328
- 428 485
- 6 237 220
18 320 075
8 752 866

2 018 691

6 734 175

9 567 209

3 685 502
951 784

4 929 923
12 854 068

2 017
-12 086 000
137 000
137 000
0
-12 223 000
0
-12 223 000
27 891 000
2 350 000
0
0
0
0
2 350 000
0
0
2 350 000
0
0
0
25 541 000
0
0
9 266 000
0
9 152 000
0
820 000
0
0
6 303 000
15 805 000

2 016
2 015
-6 100 000 -3 340 000
137 000
120 000
137 000
120 000
0
0
-6 237 000 -3 459 000
0
0
-6 237 000 -3 459 000
15 474 000 7 044 000
5 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 000 000
0
10 474 000 7 044 000
0
0
0
0
0
0
0
0
5 489 000 1 719 000
0
0
173 000
82 000
0
0
0
0
4 812 000 5 243 000
9 374 000 3 704 000
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BUDSJETT OG PROGNOSER
Etter solid vekst i 2018 til over 40 MNOK i omsetning, er 2019 året XPLORA vil øke sin vekst
ytterlige. Organisasjonen er nå forsterket gjennom nyansettelser i Finland og Sverige. Fra 2020
vil XPLORA fortsette sin ekspansjon til europeiske markeder; Danmark, Nederland, Sveits og
Østerrike. De høye marginene på mobilabonnementene vil generere en høy EBIT de neste
årene, selv om selskapet nå er i en kapitalintensiv ekspansjonsfase.
2019P

2020P

2021P

2022P

2023P

99 499 462

206 601 429

328 687 997

513 768 888

935 834 878

-43 885 198

-101 263 726

-167 496 552

-258 112 990

-469 879 981

55 614 264

105 337 703

161 191 445

255 655 899

465 954 896

-28 401 929

-57 267 610

-80 799 738

-119 884 608

-225 633 436

-19 418 066

-37 048 037

-57 011 467

-88 810 546

-155 206 641

-7 918 863

-19 225 573

-22 794 271

-30 080 063

-69 006 795

Eksterne konsulenter
Avskriving og
nedskriving

-1 065 000

-994 000

-994 000

-994 000

-1 420 000

-329 909

-852 528

-1 089 225

-1 089 225

-1 556 035

Andre driftskostnader

-5 673 062

-10 509 021

-14 153 271

-20 550 756

-40 265 427

Driftsresultat (EBIT)

21 209 364

36 708 544

65 149 212

114 131 310

198 499 998

0

0

0

0

0

Finanskostnader

-525 000

-490 000

-490 000

-490 000

-700 000

Andre kostnader

0

0

0

0

0

Resultat før skatt

20 684 364

36 218 544

64 659 212

113 641 310

197 799 998

Skatt

-5 171 091

-9 054 636

-16 164 803

-28 410 328

-49 449 999

Årsresultat

15 513 273

27 163 908

48 494 409

85 230 983

148 349 998

Year
Omsetning
Salgskostnader
Brutto fortjeneste
Salg, generell og
administrativt
Salg & Markedsføring
Lønn

Finansinntekt
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Xploras totale omsetning og resultat for alle land 2018 - 2023

Salgstall for alle abonnementer I alle land 2018 - 2023
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Markedspenetrasjon klokker

Markedspenetrasjon for barneklokker

Markedspenetrasjon for seniorklokker
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BAKGRUNNEN FOR KAPITALINNHENTINGEN
Hittil har selskapet bygget sin virksomhet basert på investert kapital fra aksjonærene og
gjennom aksjonærlån. Xplora oppnådde et positivt nettoresultat i 2018. Med vår
vekstambisjon og oppstartskostnad i Sverige og Finland samt planlagte markedsinvesteringer
for å bygge merkevaren, ønsker XPLORA å hente inntil 20 MNOK i en emisjon.
Date
29.10.2014
24.02.2015
20.05.2015
29.02.2016
10.05.2016
18.11.2016
04.05.2018
04.05.2018
12.04.2019

Event
Foundation
Share Issue by converting receivables
Share Issue
Share Issue
Share Issue
Share Issue
Share Issue by converting receivables
Share Issue
Share Issue

New Shares Issued Shares
100 000
100 000
8 696
108 696
10 971
119 667
12 304
131 971
2 828
134 799
2 685
137 484
10 998
148 482
4 324
152 806
25 466
178 272

BRUK AV MIDLENE I KAPITALINNHENTINGEN
Pengene vil bli brukt til investeringer knyttet til oppstart av virksomheten i Finland,
markedsføring og finansiering av salg til store detaljhandelskjeder med lange betalingsfrister.
Virksomheten i Finland krever investeringer i mobilnett-tjeneste og E-handel. Disse
investeringene er besluttet og delvis allerede betalt.
Våre salgskanaler er store forhandlerkjeder med lange betalingsbetingelser. Samtidig må vi
betale produktene på forskudd før produksjonen skjer i Kina og Sør-Korea. Med økende
volumer blir det utfordrende å finansiere volumveksten til tross for at vi har en factoringløsning med vår bankforbindelse. Vi vil også lansere nye produkter i 2019 som vil øke behovet
for arbeidskapital.

15

INVESTMENT MEMORANDUM 04.03.2019

VERDISETTING
Privanet har gjennomført Due Diligence basert på budsjettene og prospektene fra XPLORA.
Basert på disse tallene og en vektet evaluering med hjelp av 7 ulike finansielle modeller,
verdsetter disse XPLORA i området mellom 192 - 216 MNOK.
En samlet analyse fra Privanet Securities viser at den nøyaktige verdsettelsen for denne
emisjonen er 198.647.800 NOK. Sammenlignet med lignende selskaper vurderes XPLORA
nær til bransjens gjennomsnitt.
Sammenlignet med selskaper i samme bransje, har XPLORAS budsjettert noe høyere
nettoresultat enn referansen i de første 2-3 årene, men fra år 4 og senere er de betydelig
lavere enn referanseindeksen. Dette gir grunn til å tro at de budsjetterte tallene er
realistiske, selv om det kan være noen tidsforskjeller uten at det har stor innvirkning på den
verdsettelsen som er foretatt.
Vekstraten på 240% i 2019, 200% i 2020 og rundt 160% i året fra 2021-2023, er realistisk og
sammenlignbar med referanseindeksen.
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LEDELSE, STYREMEDLEMMER OG INVESTORER
Kjetil Fennefoss – CEO
Lang erfaring fra salg og markedsføring i telekommunikasjonsbransjen.
Har bygget store salgs- og distribusjonsnettverk, E-handelsløsninger og
gjennomført

transformasjonsprogrammer.

Tidligere

adm.dir.

og

styreformann i Telenors forhandlerkjeder. Har bygget Telenors og Veons
butikkjeder og ansvarlig for utviklingen av deres E-handelsløsninger.

Svenn Jarle Simonsen – OPERATIONS
17 år i lederstillinger i Elixia, ansvarlig for kundeadministrasjon og drift.
Han har vært med XPLORA siden begynnelsen og utvikler og driver
systemene med fokus på den automatiserte prosesser for salg og drift
knyttet til kundemassen.

TIMO VASKIO – COUNTRY MANAGER FINLAND
Lang erfaring som leder innenfor salg og markedsføring. Han er tidligere
administrerende direktør og styreleder i E-Sports Group Oy. og
innkjøps- og salgsdirektør i Oy Anglo Nordic og Sales & Product Manager
i Tech Data og Computer 2000.

JOHAN LINDQUIST – COUNTRY MANAGER SWEDEN
Bakgrunn fra Redeem hvor han var Key Account Manager for et
telekomselskaps innbytteprogram for mobiltelefoner i Sverige,
Nederland og Baltikum.
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MAGDALENA ZABIEGA – SALG & MARKED
10 års erfaring fra salgs- og markedsføringsledelse i Elixia. Hun har vært
ansvarlig for Salg & Markedsføring i XPLORA siden april 2017.
Magdalena ivaretar også XPLORAS betydelige aktiviteter i SoMekanalene.
KJETIL TVETER – CSMO & STYREMEDLEM
Salgsdirektør og en av grunnleggerne i Elixia. Kjetil startet opp Xplora
Mobile AS og har også etablert andre virksomheter, slik som United
Influencers i flere land.

STÅLE ANGEL – STYREFORMANN
Tidligere styremedlem og CEO i Elixia. Ståle arbeider som investor. Han
er styreformann i Recover Nordic Group, styremedlem i 4Service AS,
Nomor AB og Nordic Camping och Resorts AB.

KNUT DYHREMYHR – STYREMEDLEM
Investor styremedlem i Xplora Mobile Holding AS, styreformann i
Dymax Invest AS, Venture Factory og styremedlem i United
Influencers Norway AS, blant flere.
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AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRER
Informasjon om aksjonærene
Selskapets aksjekapital, aksjeklasser og antall aksjer
25.01.2019 hadde selskapet 11 aksjonærer totalt. Eierstruktur er presentert i tabell under.
Shareholder´s name
Betz AS
Dymax Invest AS
E & K Holding AS
Ingvarda AS
Jaro Invest AS
Malmo Invest AS
Ove Vik Invest AS
Salespoint Invest Limited
Simonsen, Svenn Jarle
Smestad Investments AS
Vekstplan AS
Total

No. of shares
825
30 578
5 499
30 079
4 702
1 885
11 899
60 387
4 000
1 384
1 568
152 806

Total NOK
297 000
11 008 080
1 979 640
10 828 440
1 692 720
678 600
4 283 640
21 739 320
1 440 000
498 240
564 480
55 010 160

EXIT STRATEGI
De største aksjonærene har vært med siden oppstarten av selskapet og har et 3-5 års
perspektiv på investeringen. Når fremtidig kundemasse er bygget opp og selskapet har nådd
EBITDA-nivået, kan en potensiell kjøper typisk være en telekom-operatør. En slik aktør ville
være interessert i kundebasen og se potensialet i en overgang fra barne- til
ungdomsabonnement, samt innlemmelse av abonnementbasen i et familiekonsept.
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RISIKO
De som vurderer en investering bør grundig vurdere følgende risiko faktorer, i tillegg til annen informasjon som
presenteres i forbindelse med emisjonen, før man bestemmer seg for å investere i utstedte aksjer.
Dersom en av følgende risikoer skulle oppstå, kan dette ha en betydelig negativ innvirkning på selskapets
virksomhet, forretningsresultater og finansielle stilling, og disse risikoene kan enten alene eller sammen med
andre faktorer forhindre at selskapet oppnår sine finansielle mål. Dersom disse risikoene skulle materialisere
seg og føre til en reduksjon i verdien på selskapets aksjer, kan de som investerer i utstedte aksjer, miste
investeringen helt eller delvis.
Risikofaktorene listet nedenfor er ikke de eneste faktorene som påvirker selskapets virksomhet. Andre risikoog usikkerhetsfaktorer som selskapet ikke er kjent med for øyeblikket eller som det anser irrelevant for
øyeblikket, kan ha en vesentlig negativ effekt på selskapets virksomhet, forretningsresultater eller finansielle
stilling.
Rekkefølgen risikofaktorene presenteres på er ikke en indikasjon på sannsynligheten for deres materialisering
eller prioritert rekkefølge.
Risiko relatert til nåværende makroøkonomiske situasjon inkluderer følgende:
 Den internasjonale økonomiske situasjon
 Politisk risiko og risiko relatert til regulering
Risiko relatert til selskapet inkluderer følgende:
 Risiko relatert til selskapets image
 Endringer i etterspørselsstruktur
 Sentralisert klientell
 Økte strømpriser
 Konkurransesituasjon og overkapasitet i markedet
 Gjennomføring av forretningsstrategi
 Gjennomføring av kostnadsreduksjoner og effektiviseringstiltak
 Mulige forretningsbrudd
 Risiko relatert til teknologi
 Risiko relatert til utvikling
 Kollektive tiltak
 Risiko relatert til leverandører, eksempelvis de som er relatert til driften, leveringsevne og produktene.
 Produktansvar og garantikrav
 Risiko relatert til å entre nye markeder og øke markedsandeler
 Risiko knyttet til potensielt utkjøp
 Avhengighet av kompetent ledelse og ansatte
 Omfanget av forsikringsdekning
 Miljø-, helse- og arbeidslovgivningen
 Endringer i valutakurser
 Skatterisiko
 Endringer i regjeringspolitikere, lover, tollpolitikk eller andre regler i Kina, USA, Russland eller andre
målmarkeder.
 Myndighetsoperasjoner
 Risiko knyttet til overføring og tildeling av lisenser og periodiske inspeksjoner
 Risiko knyttet til lisenspartnere, for eksempel de som er relatert til drift, leveringsevne, produkter og
merkevarer.
Risiko relatert til finansiering inkluderer følgende:
 Risiko knyttet til finansielle avtaler
 Renterisiko
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Valutarisiko

Risiko relatert til aksjer inkluderer følgende:
 Usikkerhet relatert til utbyttebeløp
 Risiko knyttet til fremtidige emisjoner eller andre arrangementer
 Aksjene handles ikke offentlig
 Aksjer er sentralisert og de største aksjonærene har stor innflytelse i fremtiden

Risiko relatert til emisjonen inkluderer følgende:
 Risiko for undertegning av aksjene
 Utvanning av aksjonærverdier
 Variasjon i verdien av utstedte aksjer

VILKÅR FOR AKSJEEMISJONEN
Selskap:

Xplora Mobile Holding AS

Selskapsadresse:

Munkedamsveien 35, 0250 Oslo

Nåværende antall aksjer:

152.806 shares

Antall nye aksjer i selskapet
som tilbys tegnet:

18.400 aksjer

Antall godkjente tegninger
som kreves for å fullføre
emisjonen:

9.200

Tegningskurs per aksje:

1082 NOK

Nøyaktig selskapsverdi (premoney):

198.647.800 NOK

Finansieringens størrelse:

9.954.400 – 19.908.800 NOK

Minimum antall aksjer som må
tegnes per kunde:

5 aksjer

Eierandel nye aksjer:

5,16 – 10,32%

Starttidspunkt for aksjetegning:

23.04.2019 kl. 09:00 CET

Estimert sluttid for aksjetegning:

31.05.2019 kl. 16:30

Prinsipper som skal følges i tilfellet
av overtegning:

Pro-Rata
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Generelt
Selskapet gjennomfører en betalt aksjeemisjon hvor de utstedte aksjer tilbys på «AROUNDtjenesten («Around» eller «Tjenesten») vedlikeholdt av Privanet Securities Ltd NUF på adressen
www.around.no for tegning av godkjente investorer fra Norge eller Det europeiske økonomiske
samarbeidsområdet og, som angitt i emisjonen, av Privanet eller dets konsernselskap.
Selskapet har en serie med aksjer. Aksjene som tilbys under emisjonen er selskapets nye aksjer
og er euro-denominert.
Aksjeemisjonen er relatert til en finansieringsrunde hvor selskapet søker finansiering på
Tjenesten med formål for vekst i virksomheten, samt styrking av selskapets kapitalstruktur.
Aksjeemisjonen styrker selskapets operasjonelle og finansielle fleksibilitet. Det er et solid
finansielt rasjonale for selskapets beslutning om aksjeemisjon.
Rett til å delta
Fysiske personer og miljøer hjemmehørende i Norge, som har blitt akseptabelt registrert på
AROUND og har permanent opphold i Norge, kan delta i emisjonen. I den utstrekning som
AROUNDs bruksvilkår tillater, kan erfarne investorer fra Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde som er akseptabelt registrert på AROUND også delta i emisjonen dersom
et av unntakene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71 / EF om prospektet som skal
offentliggjøres når verdipapirer tilbys gjelder for tilbudet, og om det aktuelle unntaket er
gjennomført i den aktuelle EØS-medlemstaten. Videre har Privanet eller dets konsernselskap
rett til å delta i aksjeemisjonen i henhold til aksjeemisjonsbeslutningen.
Tegningskurs
Den aksjespesifikke tegningskursen som er angitt i den grunnleggende informasjonen ovenfor,
er basert på Selskapets styreuttalelse om aksjenes virkelig verdi. Tegningskursen skal betales
kontant og registreres i sin helhet i selskapets investerte ubegrensede aksjekapitalfond.
Investorer som tegner aksjer på AROUND, vil i utgangspunktet betale tegningskursen til
Privanet ved hjelp av betalingsmetodene som brukes på AROUND, med kostnadene belastet av
AROUND og / eller eksterne betalingstjenester som er lagt til totalsummen. Privanet vil gjøre
rede for tegningskursen for de utstedte aksjene allokert til hver investor i selskapet, og dersom
nødvendig, returnere overskytende gebyrer senest tre virkedager fra avsluttet
tegningsperiode.
Investorene skal betale tegningsgebyr ved utløpet av tegningsperioden, på en slik måte at
Privanet mottar tegningsgebyret senest innen tre virkedager fra når Selskapets syre har
godkjent tegningen av aksjer.

Minimum tegningsbeløp
Investorer må minimum tegne seg for antall utstedte aksjer beskrevet i den grunnleggende
informasjonen ovenfor. Flere ulike tegninger fra en enkelt investor, vil bli kombinert til en
enkelt tegningsplikt.
Tegningsperiode
Starttidspunktet og estimert sluttid for tegningen på de utstedte aksjer er spesifisert i den
grunnleggende informasjonen ovenfor. Selskapets styre har rett til å avgjøre endelig tildeling
ved overtegning. Aksjeemisjonen kan avbrytes tidligst på tidspunktet beskrevet i den
grunnleggende informasjonen. Selskapets styre har også rett til å forlenge eller forkorte
tegningsperioden for emisjonen. Eventuelt avbrudd av emisjonen og endring i
tegningsperioden vil bli varslet på AROUND via en kunngjøring som angir den nye sluttiden for
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aksjeemisjonen og eventuelle andre detaljer og instruksjoner. Videre blir endring av
tegningsperiode meldt til investorer som har inngått skriftlig tegningsforpliktelse på epostadressen de har oppgitt.
Tegningssted
Utstedte aksjer kan tegnes på AROUND i henhold til AROUNDs vilkår.
Videre er skriftlige tegningsforpliktelser også akseptert av Privanet, selskapene som tilhører
samme gruppe, og lokasjonene av deres representanter i Bergen - Camilla Andersson, Lars
Hilles gate 30, 5008 Bergen
Eventuelle detaljerte instruksjoner fra tegningsstedet må følges når man inngår en
tegningsforpliktelse. Investoren som tegner aksjer er ikke berettiget til å fremlegge ytterligere
vilkår for tegningen.
Bindende tegningsforpliktelse
En bindende tegningsforpliktelse skjer ved å tegne utstedte aksjer enten på AROUND, eller ved
å sende inn en skriftlig tegningsforpliktelse og betale tegningsgebyr i henhold til utstedte aksjer
som er tegnet på Privanet i tegningsperioden og på en måte hvor Privanet mottar betalingen i
sin helhet innen tre virkedager fra avsluttet tegningsperiode. En aksjetegning på denne måten
er bindende, og kan ikke kanselleres eller endres. Selskapet har rett til å avvise en aksjetegning
helt eller delvis dersom det ikke er gjort i samsvar med disse vilkårene, AROUNDs vilkår for
bruk eller de detaljerte instruksjonene som ble gitt av utsteder.
Overtegning og undertegning
Selskapets styre vil bestemme endelig tildeling av utstedte aksjer mellom investorer, og praksis
i tilfelle av overtegning eller undertegning av utstedte aksjer i tråd med prinsippene nevnt
ovenfor under grunnleggende informasjon. Investorers tegningsforpliktelse kan godkjennes
helt eller delvis, eller de kan bli avvist. Dersom de utstedte aksjene tegnes av Privanet eller av
et av konsernselskapene, vil det minste av følgende beløp bli tildelt ved overtegning: Antall
utstedte aksjer tegnet av Privanet eller dets konsernselskap eller 75 utstedte aksjer. Dette
gjelder uavhengig av hva som er angitt i den grunnleggende informasjonen.
Dersom deler av investeringen til en investor ikke blir godkjent, returneres tegningsavgiften til
investoren på AROUND eller til bankkontoen som er oppført i den skriftlige
tegningsforpliktelsen innen syv (7) virkedager; det tilskrives ikke renter på midlene som
returneres. Imidlertid tilbakebetales ikke eventuelle kostnader som belastes av AROUND og /
eller eksterne betalingstjenester.

Godkjenning av tegning og annonsering av resultat

Innen en uke etter tegningsperiodens slutt, skal styret i Selskapet ha godkjent og bestemt
totalt antall aksjer utstedt i emisjonen som skal tegnes. Styret er berettiget til å helt eller
delvis godkjenne eller avslå tegninger. Selskapet skal kommunisere resultatet av emisjonen
til investorer via Privanet og AROUND kort tid etter at emisjonen er fullført. På dette
tidspunktet skal en bekreftelse sendes til investorer som har tegnet aksjer og hvor
tegningen er blitt godkjent. Forpliktelse til tegning gjelder uavhengig av bekreftelsen og
mottakelsen av denne.
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Investors rettigheter
Aksjene som er tilbudt i emisjonen gir krav på aksjonærrettigheter etter at aksjene har blitt
registrert i Brønnøysundregistrene/Foretaksregisteret. Hver utstedt aksje gir rett til én (1)
stemmer på selskapets årlige Generalforsamling. Aksjene som er utstedt blir registrert i
Brønnøysundregistrene/Foretaksregisteret etter at Selskapets styre har godkjent
aksjetegningene og Selskapet har mottat betaling for de godkjente tegningene fra Privanet.

Aksjeregister
Utstedte aksjer med godkjent og betalt tegning i emisjonen vil bli registrert i
«Ownersportal» aksjeregister etter emisjonen.
Rett til å avbryte emisjonen
Selskapets styre har rett til å kunne avbryte emisjonen hvis minimum antall aksjer
beskrevet i grunnleggende informasjon over ikke har blitt oppnådd eller hvis
markedssituasjonen, Selskapets finansielle posisjon, en vesentlig endring i Selskapets
forretning eller andre lignende grunner krever det. Emisjonen kan derimot ikke avbrytes
etter at Selskapets styre har godkjent tegninger for emisjonen. Hvis emisjonen blir
kansellert, vil de inngåtte tegningsforpliktelsene bli ugyldige uten krav til handlinger, og
tegningsavgifter vil bli returnert til investorers bankkontoer via AROUND eller, i tilfelle
aksjetegning gjort utenfor AROUND, til bankkontiene gitt i særskilt tegningsforpliktelse
innen syv (7) dager etter styrets beslutning. Ingen renter vil bli betalt på de returnerte
beløpene. Imidlertid vil eventuelle kostnader belastet av AROUND og / eller eksterne
betalingstjenester ikke bli refundert. Selskapet vil formidle avbrytelsen til investorene via
AROUND og til e-postadressene som er oppgitt i de skriftlige tegningsforpliktelsene.

Emisjon utenfor Norge
Det er ikke tatt noen skritt for å registrere emisjonen utenfor Norge eller å tilby Utstedte
aksjer utenfor Norge. Aksjene tilbys ikke investorer hvis deltakelse i emisjonen krever et
eget prospekt eller andre tiltak i henhold til norsk lov. Bestemmelser i enkelte land kan
sette grenser for deltakelse i emisjonen. AROUNDs bruksvilkår kan også angi begrensninger
angående tilbudet av utstedte aksjer.
Selskapets styre har rett til å avvise enhver tegning på utstedte aksjer som styret anser å
være i strid med lover, bestemmelser eller forskrifter eller gjort av selskapets direkte
konkurrenter.

Informasjonen henvist til i aksjeselskapsloven
Fra og med begynnelsen av tegningsperioden er dokumentene nevnt i lov om aksjeselskaps
kapittel 5, § 21, tilgjengelige for visning på selskapets sted hvis adresse er oppført ovenfor
i grunnopplysningene.
Gjeldende lov
Den norske loven gjelder for emisjonen og de utstedte aksjene. Eventuelle tvister som
oppstår fra emisjonen vil bli avgjort av en domstol i Norge. Videre gjelder AROUNDs
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bruksvilkår og andre vilkår som gjelder Around. Investorer er instruert til å studere
AROUNDs bruksvilkår og dets andre vilkår.
Diverse gjenstander
Selskapets styre skal avgjøre andre detaljer knyttet til emisjonen og de resulterende
praktiske tiltakene. Selskapets styre har rett til å endre eller spesifisere disse vilkårene i
nødvendig grad.

UTTALELSER VEDRØRENDE FREMTIDEN
Denne markedsbrosjyren gir en oversikt over fremtiden som beskriver blant annet selskapets nåværende syn
og forventninger til selskapets inntekter, finansielle status, forretningsstrategi, planer og fremtidige driftsmål.
Uttalelsene vedrørende fremtiden gjelder kun for situasjonen på datoen for produksjon av markedsbrosjyren
og inneholder kjente og ukjente risikoer, usikkerheter og andre viktige faktorer. Dette kan i hovedsak endre
virkelige inntekter, drift og suksess i selskapet eller driftsområdet for det som spesifikt eller implisitt
presenteres i uttalelser om fremtiden.
Uttalelser vedrørende fremtiden er ikke en garanti for selskapets fremtidige driftsmessige eller økonomiske
resultater. I tillegg til faktorer som er beskrevet andre steder i denne markedsbrosjyren, kan faktorene som er
beskrevet i avsnittet "Risikoer" føre til en situasjon der selskapets faktiske inntekter eller finansielle status er
vesentlig forskjellig fra det som er beskrevet for fremtiden. Dersom en eller flere av risikoene eller
usikkerhetene nevnt over aktualiseres, eller i tilfelle en av antagelsene viser seg å være feilaktig, kan de
virkelige resultatene av selskapets virksomhet eller økonomiske status være vesentlig forskjellig fra det som er
forventet, antatt, estimert, eller på annen måte beskrevet i denne markedsbrosjyren.
Selskapet har ikke til hensikt eller ansvaret for å oppdatere uttalelsene om fremtiden som er gjort i denne
markedsbrosjyren, med mindre loven krever noe annet. Mer informasjon om faktorer som kan påvirke
selskapets inntekter, drift eller oppnåelse av mål, presenteres i avsnittet "Risikoer".
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