INBJUDAN ATT INVESTERA I
BIDNORD AB (PUBL)
En investering i Bidnord är en spännande möjlighet att få ta del av en
lönsam resa med ett bolag som har en digital plattform som är skalbar
och anpassad för snabb tillväxt, och en intäktsmodell som går hand i
hand med tillväxten. Vi vet att det finns en oerhört stor marknad för den
här typen av lösning inom egenanställning, bemannings-, offererings- och
upphandlingsbranschen.
Bidnord har utvecklat den första plattformen som lyckats digitalisera hela
affärsprocessen vid tjänsteförsäljning i Norden (troligen även i världen)
och som är anpassad för alla aktörer som är involverade i en affärsuppgörelse av tjänster. Vi är övertygade om att företag och myndigheter väljer
den lösning som är mest effektiv och enkel till en konkurrenskraftig kostnad. Bidnord avser att bli det självklara valet i den här marknad.

Erbjudandet i sammandrag
Emissionsvolym
Emissionen uppgår till 5 999 500 kronor fördelat på 923.000 aktier.
Teckningskurs
Teckningskursen är 6,5 kronor per aktie. Courtage utgår ej. Värderingen av bolaget
är cirka 74 miljoner kronor.
Teckningstid
Anmälan om teckningen kan göras från och med den 13 februari till och med den
28 mars.
Utspädning
Under förutsättning att föreliggande nyemission kommer de nyemitterade aktierna
att utgöra cirka 8 procent av kapitalet.
Anmälan
Teckning sker på särskild teckningssedel i minst en post om 1000 aktier, därefter i
valfritt antal aktier. En post motsvarar 6.500 kronor.

Den 2 februari beslutade styrelsen i Bidnord AB, med stöd
av bemyndigandet från bolagstämman den 27 juni 2016 att
genomföra en nyemission av
aktieserie B. Investerare som
vill delta i emissionen behöver
endast fylla i anmälningssedeln
som finns på www.bidnord.
com/emission och skicka
inskannad version till info@eminova.se, alternativt posta ett
utskrivet och ifyllt/underskrivet
exemplar till: Eminova Fondkommission AB Biblioteksgatan
3, 3tr, 111 46 Stockholm.

SAMMANFATTNING
Bidnord AB grundades 2015 med visionen att vara ledande i utvecklingen av anställningsformen egenanställning för företag och privatpersoner samt effektivisera sättet affärer idag
görs på. Bidnords digitala plattform, som lanserades i januari 2017, är en marknadsplats
för att köpa och sälja tjänster samt för att anlita personal utan att behöva anställa. Bidnord
kalkylerar att nå break-even under Q4 2017 samt ha ett positivt resultat på drygt 13 miljoner 2018 samt 37 miljoner för 2019. Bolagets ambition är att noteras på NGM under
senare delen av 2018.

Den 2 februari beslutade
styrelsen i Bidnord AB, med
stöd av bemyndigandet från
bolagstämman den 27 juni 2016
att genomföra en nyemission av
aktieserie B.

En digital marknadsplats för att köpa och sälja tjänster 		
transparent och öppet
Bidnord.com är den första digitala marknadsplatsen där användarna kostnadsfritt kan
lämna offerter på uppdrag samtidigt som den också stödjer både köpare och säljare genom hela affärsuppgörelsen, automatiserat och digitalt, från matchning till betalning och
slutligen referenser. Bidnords intäktsmodell, som bygger på en transaktionsavgift efter
genomfört uppdrag, säkerställer att kundnytta för alla involverade parter uppstår innan
avgifter tas ut.
På Bidnords plattform kan företag ansluta alla sina underleverantörer och anlita dem
direkt. Företag kan även genom upphandling och anbudsförfarande konkurrensutsätta
befintliga leverantörer för att få bästa erbjudande eller hitta nya leverantörer. Dessutom
kan företag bli uppsökta på marknadsplatsen av de som är i behov av just deras tjänster
samt delta i upphandlingar för att hitta fler och bättre affärer.

Redan nu har tre avtal tecknats
med företag inom bemanningsbranschen som vill lägga in
delar av sin personal på
bidnord.com. Inom ramen för
dessa avtal finns det omkring

80 000

privatperson som får en
möjlighet att bli anlitade genom
egenanställning på plattformen.

‘‘

Genom att arbetsgivaren nu
skapar sina egna personal- och
vikariepooler kan Bidnord ses
som en betydande utmanare för
hela bemanningsbranschen.

Effektiviserar och sänker kostnaderna för rekrytering

Som ett svar på näringslivets krav på lägre trösklar vid anställning har Bidnord byggt in
egenanställning (låter privatpersoner fakturera utan eget företag) i sin plattform. Bidnords lösning för egenanställning är den första i sitt slag som främst riktar sig direkt
till företag genom att erbjuda företag en möjlighet att genom marknadsplatsen hitta ny
personal med rätt kompetenser samt ansluta sin befintliga personal.
Genom att kombinera egenanställning med schemaläggnings- och kommunikationslösningar gör Bidnord det möjligt för företag att bygga egna personal- och vikariepooler, vilket resulterar i en minimal administration. Därmed kan företag snabbt och enkelt
ta in personal vid hög belastning och även skära ner sina befintliga administrationskostnader för personalhantering och bemanning.

Transaktionsbaserad intäktsmodell med tilläggstjänster

För varje krona som faktureras genom bidnord.com drar Bidnord av från 2,5% i en
fakturerings- och administrationsavgift, för hantering av skatter, löner, sociala avgifter,
försäkringar och erbjuder pensionsval. Från 2,5% gäller i samtliga fall, oavsett om en
affär gjorts upp genom marknadsplatsen eller om ett företag faktureras av sin personal.
Bidnord har på 1,5 år gått från idé till en färdig plattform och beräknas vara kassaflödespositiva i Q4 2017. Bidnord räknar med intäkter på 2,9 miljoner kronor 2017 med ett
underskott på 2,7 miljoner kronor. 2018 beräknas intäkterna öka till 27 miljoner kronor med en vinst på 13 miljoner kronor.

För varje krona som
faktureras tar Bidnord
ut en avgift från

2,5%

Anmälningssedel för teckning av B-aktier i Bidnord AB
Teckningstid

Teckningskurs

13 feb - 28 mars 2017 kl 15:00. 6,50 kr per aktie av serie B.

Teckningspost

Tilldelning och betalning

Lägsta teckningspost är 1 000 B-aktier, motsvarande 6 500,00 kr därefter valfritt antal.

Betalning ska ske i enlighet med uppgift på
utskickad avräkningsnota.

Undertecknad ansöker härmed om teckning av nedanstående antal B-aktier i Bidnord AB till 6,50 kr per B-aktie:
1 000 aktier (6 500,00 kr)
4 000 aktier (26 000,00 kr)
Enligt lag måste en kopia på giltig legitimation medfölja
1 500 aktier (9 750,00 kr)
10 000 aktier (65 000,00 kr)
anmälningssedeln i det fall anmälan avser ett belopp om
EUR 15 000 (ca 142 000,00 kr) eller mer.
2 000 aktier (13 000,00 kr)
20 000 aktier (130 000,00 kr)
Om anmälan avser en juridisk person ska även ett registreringsbevis
Annat antal (dock lägst 1 000)
som styrker firmateckning medfölja. Observera att anmälan inte är
fullständig utan bilagor och lämnas helt utan avseende.

OBSERVERA * OBSERVERA

TEXTA TYDLIGT
Namn/Firma

Person/Org.nr

Adress

Postnr och Ort

VP-kontonummer eller

depånummer*

Bank/förvaltare

Telefon dagtid

E-postadress

Ort och datum

Underskrift (i förekommande fall firmatecknare eller förmyndare)

* I det fall depån eller VP-kontot är kopplat till en kapitalförsäkring, är en IPS eller ISK (investeringssparkonto) gäller särskilda regler vid nyteckning av aktier.
Kontakta er bank/förvaltare och följ dennes instruktioner för hur teckningen/betalningen ska gå till. Observera att i det fall teckningen inte sker på ett korrekt sätt
kommer leverans av tilldelade aktier inte att kunna ske till dessa depåtyper! Teckningen är bindande.

ANMÄLNINGSSEDELN
SKICKAS TILL:

Post

Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr
111 46 Stockholm

E-mail

info@eminova.se
(underskriven i original, inskannad eller fotad)

Fax

08-684 211 29

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.
Viktig information:
•
Eminova Fondkommission AB (”Eminova”) (556889-7887) är ett värdepappersbolag som står
under Finansinspektionens tillsyn. Eminova har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse 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 undertecknads
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 värdepappersmarknaden 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.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 anmälningssedel 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 reklamationsnämnden, 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.

