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INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CloudRepublic
INFÖR NOTERING PÅ NGM NORDIC MTF

Varför investera i CloudRepublic?
• Mångmiljardmarknad (>$100 Miljarder) som växer över 20% 
• Verkar inom Digitalisering som påverkar alla företag 
• Patentsökt DigitaliseringsIndex 
• En framgångsrik lansering av DigitaliseringsIndexet gjordes föregående år
• Globalt skalbar affärsidé 
• Bygger strukturkapital med Big Data-bas
• Hög grad av automation med Artificiell Intelligence 
• Erfaret team med olika spetskompetenser 
• Katalog och handelsplats för molntjänster

Roadshow
Kalmar
Stockholm
Göteborg
Jönköping
Lund

Tid
21 feb 18.30
6 mars från 09.00 
8 mars 17.30
14 mars från 08.00
15 mars från 09.00

Plats
Jenny Nyströmskolan
Operaterassen, Karl X11 torg
Radisson Blu, Drottningtorget
Högskolan för Lärande & Kommunication, Gjuterigatan 5
Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27

www.cloudrepublic.com©Copyright 2017

27 FEBRUARI – 17 MARS 2017
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Erbjudandet i sammandrag

Erbjudandet riktar sig till befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare.

Teckningstid     27 feb 2017 – 17 mars 2017

Teckningskurs     27 SEK per aktie. Courtage utgår ej

Teckningspost     200 aktier (5 400 SEK)

Nyemitterade aktier    555 000 B-aktier. Vid övertecknad emission finns det 
      utrymme att emittera ytterligare 185 000 aktier.

Värdering pre-money    35 991 000 SEK

Emissionsbelopp    14 985 000 SEK + 4 995 000 SEK i övertilldelningsoption

Garanti och teckningsförbindelser  Emissionen är säkerställd till 14 985 000 SEK varav 2 997 000  
      SEK genom teckningsförbindelser och 11 988 000 SEK genom  
      garantier.

Handel i aktien    CloudRepublic har ansökt om notering på NGM Nordic MTF.

CloudRepublic i korthet
CloudRepublic hjälper företag att realisera sin digitala potential. CloudRepublic har utvecklat en plattform 
och en algoritm som samlar in en stor mängd parametrar från olika externa källor och som ger ett mått på ett 
företags digitala mognad. Detta sammanfattas i ett företags DigitaliseringsIndex. Den patentsökta Digital-
iseringsIndexalgoritmen korrelerar företagens digitala beteende mot deras ekonomiska nyckeltal, så att de 
egenskaper som statistiskt gynnar ekonomiska nyckeltal viktas högre i indexet. 
     Plattformen samlar kontinuerligt in information om företag och deras beteende på nätet i en sk Big Data-
bas och sammanställer (bl a mha Artificiell Intelligens) och jämför denna information med konkurrenter och 
branschindex.  
     Plattformen tillhandahåller ett antal tjänster, bla ett DigitaliseringsIndex som anger ett företags digitala 
mognad, eller utryckt på ett annat sätt värdet av ett företags digitala varumärke. Plattformen erbjuder också 
ett antal transformationstjänster som kontinuerligt kan förbättra företagets digitala status och därigenom 
lönsamhet.
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Verksamhetsbeskrivning
Vad är digitalisering?
Med digitalisering menas ibland att man ersätter fysiska produkter med digitala, exempelvis som när tele-
fonkatalogen ersattes av molntjänster. I bolagssammanhang kan det exemplifieras med när filmuthyrnings-
kedjan Blockbuster gick i konkurs på grund av att nya aktörer kom till marknaden med ny digitaliserad teknik 
såsom exempelvis Netflix, eller när skivbutikskedjan Virgin Megastores utkonkurrerades av Spotifys digitala 
tjänst.

Vi menar att digitalisering är något betydligt mer omfattande. Med digitalisering menar vi den process av 
extrem förvandling vårt samhälle står inför. Redan idag finns det datorer som ställer bättre diagnoser än 
allmänläkare, verkar som jurister, flyger jumbojets, kör taxi och investerar pensionsmedel för att bara nämna 
några yrken som står inför förändringar. Kombinationen av innovationer, som i sig har en storslagen förän-
dringspotential, är oöverblickbar.  

Internet för allt (Internet of Things) och alla (4g/5g) i kombination med den snabba utvecklingen av ökad 
datorkraft (Mores lag/Quantum datorer), industriellt producerade IT-tjänster (molntjänster), effektiv 
masskommunikation (sociala medier) och artificiell intelligens (AI) möjliggör helt nya säkra (PKI, Blockked-
jor) digitala värdekedjor (Disruptive Innovation). Digitaliseringen påverkar allt och alla - nationer, organisa-
tioner, företag och individer, betydligt mer än någon tidigare industriell revolution.

Tiden är mogen
Marknaden visar på en mycket snabb tillväxt inom 
alla de områden CloudRepublic verkar. Detta talar 
för att tiden är mogen för en specifik jämförelse-, 
rådgivnings- och förmedlingssite för digitalisering 
av affärsmodeller. Företagen lägger ut allt större 
del av sina IT-plattformar i molnet samtidigt som 
tjänster som erbjuds genom webben, mobiler eller 
andra digitala plattformar ökar. Detta har resulterat 
i att de bolag som snabbast har rört sig mot en digital 
affärsmodell har fått ett försprång. Denna utveckling 
accelererar och skapar nu möjligheter för 
CloudRepublic.
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VD Alexander Kehrer 
har ordet

Vi har lagt grunden till ett bolag som har alla möjligheter att bli en global ledare inom digita-
lisering. Ambitionen är att omsätta 300 MSEK år 2020, inklusive förvärv. Det är en ambitiös 
målsättning men fullt rimlig med tanke på att digitaliseringsplattformen och våra tjänster är 
globalt skalbara via internet.

Bolaget lanserade digitaliseringsplattformen under föregående år och mottagandet från 
kunder har varit över förväntan. Vi vet nu även av egen erfarenhet att vårt erbjudande har en 
stor marknad. Området vi verkar inom är en global +$100-miljardersmarknad. Marknaden 
har vuxit med drygt 20 % de senaste åren och beräknas så fortsätta. Intresset för digitaliser-
ing av affärsmodeller och processer är stort och ökar. Detta borgar för att vi kommer kunna 
skapa ett intresse kring vårt bolag och vår patentsökta digitaliseringsplattform. 

DigitaliseringsIndexet är ett sätt för oss att sammanfatta resultatet av ett företags digitala 
mognad, som också kan ses som en uppskattning av värdet på deras digitala varumärke.  
Kunderna kan prenumerera på en tjänst som löpande ger dem en bild av hur deras digitala 
mognad utvecklas jämfört med konkurrenternas. CloudRepublic erbjuder även ett sortiment 
av prenumerationstjänster som syftar till att öka företagens digitala mognad och visibilitet, 
eller utryckt på ett annat sätt: öka värdet på deras digitala varumärke. 

Idag samlar vår Big Data algoritm in ca 200 parametrar från ett stort antal olika källor, inklu-
sive företagets egen hemsida. Vi fortsätter kontinuerligt att utveckla plattformen och kom-
mer under året att lansera fler och mer avancerade tjänster baserade på Artificiell Intelligens.

Vi har arbetat i snart tre år med våra metoder och patentansökningar. Samtidigt som vi vill 
bygga bolaget långsiktigt och skalbart är det också viktigt att hålla ett högt tempo. Vi väljer 
därför att notera bolaget för att möjliggöra en snabbare uppskalning av verksamheten. Nu tar 
vi därför nästa steg i vår vision mot 300 MSEK i omsättning år 2020.

Välkommen med på vår spännande resa! 
Alexander Kehrer, VD

Utbyggnad av sälj- och marknadsorganisation 4 MSEK

Fortsatt utveckling av DigitaliseringsIndex 4 MSEK

Förvärv 4 MSEK

Motiv till emissionen

» 

» 

» 
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DigitaliseringsIndex, prenumerationsbaserad tjänst, mobilapp 

Prenumerationsbaserade tjänster för digital marknadsföring 

Digital transformation 

Digital molnkatalog, marknadsföringspartners

Förmedling av molntjänster

Licensering av Indexplattformen

5

Bolagets produkter

Index som mäter bolagens digitala potential. Ett annat sätt att se på DigitaliseringsIndexet är att det är ett 
mått på värdet av företagens digitala varumärke. Tjänsten möjliggör att företagen analyserar detaljerna av 
ens digitala mognad och lägger upp strategier för att öka värdet av det digitala varumärket.

För att påverka sitt DigitaliseringsIndex kan man vidta en rad åtgärder. CloudRepublics plattform erbjuder 
ett urval av tjänster som sökmotormarknadsföring, sökmotoroptimering, social media marketing, conversion 
rate optimization, osv. Ambitionen är att i möjligaste mån automatisera dessa tjänster med den Digitaliser-
ingsIndexlösning som mäter bristerna och kontinuerligt följer utvecklingen i relation till konkurrenterna.

En strukturerad verktygslåda för genomgång och förändring av ett företags affärsmodell och processer.

En global katalog för jämförelse och förmedling av molntjänster. Generar inkommande trafik, annonsintäkter 
och på sikt förmedlingsintäkter. 

Molnkatalogen skall utvecklas till en förmedlingssite av de flesta molntjänster och generera förmedlingspro-
vision och möjligen supportintäkter.

DigitaliseringsIndexet har redan skapat intresse från både stora och små företag företag som vill licensiera 
plattformen för att erbjuda mervärde till sina kunder och underlätta vid skapandet av nya kundkontakter. 
Plattformen kommer även att erbjudas till större företag och organisationer som har behov av att skapa en 
egen Big Data plattform som samlar data från Internet.  

DIGITALIZATION 
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DIGITALIZATION 
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SEK/Mån

1 000 - 3 000 :-

3 000 - 50 000 :-

200 000 :-

5 000 - 40 000 :-

50 000 - 200 000 :-

> 1 MSEK

Startkostnad
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