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Hänvisning till upprättat memorandum med anledning av föreliggande Erbjudande om teckning av aktier i Appspotr AB (”Appspotr” 
eller ”Bolaget”). Föreliggande material är en introduktion till Appspotr och Erbjudandet om teckning av aktier vilket offentliggjorts. 

Detta är ingen komplett sammanfattning av det memorandum som upprättats med anledning av Erbjudandet. Exempelvis innehåller 
denna introduktion inte någon beskrivning av de risker som Appspotr bedömer vara väsentliga att utvärdera i samband med en 

investering i Bolagets aktier. Dessa risker och annan information vilken är betydelsefull för en komplett utvärdering av Erbjudandet och 
av en investering i Appspotr, finns återgivna i memorandumet. Innan ett investeringsbeslut tas, bör memorandumet studeras i detalj. 

Memorandumet finns tillgängligt för nedladdning på www.appspotr.com.

Informationsträff: Göteborg, Svenska Mässan, måndagen den 24 september kl 15.00



VD har ordet

Det har snart gått två år sedan vi först noterade 
oss på Aktietorget. Det är dessutom lite drygt 
ett år sedan vi tecknade ett samarbetsavtal med 
det Hongkongbaserade investmentbolaget Novel 
Unicorn. Genom deras kontakt började vi bygga, 
en för västerländska bolag, unik position på den 
svåråtkomliga kinesiska marknaden.

På Appspotr har vi alltid spänt bågen och haft 
höga ambitioner. Vår ledstjärna har varit de dubbla 
övertygelserna att appar på mobila enheter kommer 
fortsätta växa och tränga ut andra sätt att interagera 
med datorer, samt att apputveckling kommer göra 
samma resa som webbutveckling en gång gjorde. 
Det vill säga domineras av plattformar som Wordpress 
där kreatörer utan programmeringskunskaper bygger 
hemsidor för kunder till en bråkdel av både kostnaden 
och tiden som det brukade ta. 

Det vi har sett, åstadkommit och byggt upp under 
de här knappa två åren sedan vi noterades gör att vi 
nu har starkare framtidstro än någon gång tidigare. 
Nyckelordet bakom vår optimism är plattform. Det går 
dels att förstå som en affärsmodell som när den är 
etablerad ger en väldigt stark marknadsposition och 
dels som en tekniskt väldigt skalbar lösning.

Det finns många verktyg där ute för att utveckla appar. 
Det som särskiljer Appspotr från mängden är att vi från 
början tänkte stort och byggde en plattform som är helt 
öppen. Med utvecklarportalen som vi lanserade i våras 
lade vi den sista byggstenen på plats och därmed har 
vi ett unikt erbjudande till marknaden. 

Andra apputvecklingsverktyg som har satsat på en 
nisch märker efter ett tag en tydlig begränsning för sin 
tillväxt. Bara för att behålla kunderna de har måste de 
satsa allt mer utvecklingsresurser på att tillfredsställa 
kundernas nya behov. Kunder som tidigare hade 
samma kravbild börjar med feedback från sina kunder 
nu få en mängd olika behov. Detta innebär mycket 
höga utvecklingskostnader bara för att hålla jämna steg 
med sina kunders behov. 

Appspotr är med utvecklarportalen en öppen plattform, 
vilket betyder att ingen kund är beroende av att 
Appspotr frigör utvecklingsresurser för att de ska 
kunna tillgodose sina kunders krav. Det är bara att 
anlita en utvecklare via plattformen för att få sina behov 
uppfyllda. Det var det som Appsales, som vi förvärvade 
den sista augusti 2018, fann så lockande med oss. 

För oss är Appsales ett perfekt förvärv. Vi kan göra dem 
bättre med vår tekniska kompetens och styrkan i vår 
plattform, samtidigt som de kan göra oss bättre med 
sin starka säljkompetens. Appsales kommer även bli en 
viktig referens för att locka över återförsäljare som dem, 
som säljer app som tjänst till företag, till vår plattform. 
Fler återförsäljare kommer locka in fler utvecklare som 
lockar in fler SaaS-tjänster som lockar in flera kreatörer i 
en positiv spiral. 

Skalbarheten i vår tekniska plattform kommer med 
andra ord göra att vi kan bygga upp en plattformsaffär 
med en mycket stark marknadsposition. Vi kan 
dessutom göra det i Kina där vi via vårt samarbete med 
Novel Unicorn just nu jobbar med tre SaaS-bolag – 
iReserve som riktar sig mot restauranger, Yuxin som 
riktar sig mot förskolor och dagis, och EZ Cloud som 
riktar sig mot småföretag – som kommer att ge oss en 
bra bas för att bygga samma starka marknadsposition 
där. Som våra vänner på Novel Unicorn säger: i Kina 
saknas det aldrig skalbarhet.

Vi är med andra ord i ett mycket spännande skede. 
Vi har lagt alla tekniska pusselbitar på plats och 
med förvärvet av Appsales och samarbetet med 
Novel Unicorn börjar vi nu lägga de kommersiella 
bitarna på plats för den oerhört skalbara och starka 
plattformaffären som det hela tiden varit vårt mål att 
skapa. Jag hoppas att du vill vara med på vår resa.

Patric Bottne
VD Appspotr AB



Appspotr i korthet

Verksamheten
Appspotr är en plattform för att bygga och drifta Native appar1 för iOS och Android. Icke-kodare och kreatörer kan välja 
moduler i plattformens marknadsplats, fylla appen med innehåll och designa appens utseende, meny, ikon och startskärm via 
ett kraftfullt CMS (Content Management System).

Produkt
Plattformen innehåller idag verktyg för att bygga, designa och publicera appar utan att ha kunskapen om kodning. Via 
plattformen kan kreatören också, efter att appen är publicerad och nedladdad av användare, sköta kommunikation till appens 
användare via utskick av push-notifieringar eller uppdatera innehåll och funktioner utan att behöva återpublicera appen. Alla 
nödvändiga uppdateringar av appen som behöver göras när nya versioner av operativsystemen kommer från Apple och 
Android sköts av Appspotr, kunden behöver således inte bygga om appen som i vanliga fall måste göras.

Marknad
Världen och dess arbetskraft blir allt mer van vid appar och mindre van vid vanliga datorer. Generationen i väst som nu 
kommer in på arbetsmarknaden har begränsad PC-vana och förväntar sig att datorerna på deras arbetsplatser ska vara lika 
intuitiva och lättanvända som de appar de har vuxit upp med. I andra delar av världen, som i Kina, fanns det aldrig någon PC-
era och därmed har appekonomin hunnit växa sig större där än i Väst. 

Idag säljs det enligt Gartner över 1,5 miljard smartphones2 i världen varje år, vilket kan jämföras med runt 260 miljoner PC:s3. 
Utöver smartphones tillkommer runt 160 miljoner surfplattor4 som bygger sig på samma touchbaserade gränssnitt. Många 
spenderar även oerhört mycket tid med apparna, enligt App Annie spenderar människor cirka 3 timmar varje dag i appar på 
sina mobiler5. 

Denna nya verklighet ställer ökade krav på apputvecklingsverktygen att kunna leverera appar med unik funktionalitet som 
svarar mot verkliga behov. Appspotr har som första bolag byggt en öppen och skalbar plattform där kodare och icke-kodare 
kan mötas och hitta lösningar som svarar mot dessa behov. Det gör att Appspotr just nu har en unik marknadsposition och 
ljusare utsikter än någonsin att sälja ”platform as a service” både i Väst och i Kina. 

1 Native app – En app som är skriven direkt för den smarta mobilens operativsystem. Den är inte skriven för att köras i en webbläsare. Native appar kan dra 
fördel av telefonens inbyggda funktioner som sensorer och kamera.
2 https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2018-02-22-gartner-says-worldwide-sales-of-smartphones-recorded-first-ever-decline-during-the-
fourth-quarter-of-2017
3 https://www.gartner.com/newsroom/id/3870783 
4 https://www.gartner.com/newsroom/id/3870783
5 https://www.appannie.com/en/insights/market-data/app-annie-2017-retrospective/



Erbjudandet i sammandrag
Erbjudandet avser en företrädesemission av aktier om cirka 23 MSEK i Appspotr AB. En (1) befintlig aktie i Bolaget 
berättigar teckning av en (1) aktie för 1,75 SEK. Större teckning än vad erhållna rätter ger rätt till kan inlämnas. 
Teckning utan företräde är också möjlig.

Teckningstid 14 – 28 september 2018

Teckningskurs 1,75 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Teckningspost (utan företräde) 3 000 aktier (5 250 SEK)

Emissionsbelopp vid full teckning 13 143 292 st. Vid fulltecknad emission kan Bolaget välja att emittera ytterli-
gare maximalt 1 800 000 st. aktier i en övertilldelningsemission.

Antal aktier innan emissionen 13 143 292 st.

Emissionsbelopp 23 000 761 SEK. Vid fulltecknad övertilldelning tillkommer maximalt 3 150 
000 SEK.

Garanti och teckningsförbindelser Garanti: 18,3 MSEK. Teckningsförbindelser: 4,2 MSEK.
Företrädesemissionen är säkerställd till ca 98 %.

Aktiens kortnamn APTR

Handel med teckningsrätter 14 – 26 september 2018

Varför investera i Appspotr

• Datoranvändandet i världen har rört sig från PC till appar på mobila enheter. Det får konsekvenser när företag 

väljer nya IT-lösningar.

• Kraven på appar ökar och de förväntas kunna erbjuda unik funktionalitet och svara mot verkliga behov, vilket 

ökar kraven på apputvecklingsverktygen. 

• Appspotr har en unik, öppen och skalbar plattform som matchar programmerare med icke-programmerare. 

• Plattformen ger Appspotr en unik position på marknaden där konkurrenterna har svårt att matcha Appspotrs 

erbjudande.

• Stor fördel på den asiatiska marknaden med infrastruktur på plats på det avskärmade kinesiska nätet och med 

partners som har över 500 000 kunder.

• Via förvärvet av Appsales har Appspotr en försäljningsorganisation som är vana vid att sälja applösningar.

• Appsales har vid tillträdet löpande intäkter om 1,5 MSEK per kvartal med en vinstmarginal på över 40 procent. 

De senaste 18 månaderna har tillväxten i kundbasens löpande avtalsvärde varit 52 procent. Lönsamheten 

kommer att förbättras när Appsales flyttar över sina appar från tredje parts plattform till Appspotr.

Bakgrund och motiv
Appspotr har kommit överens med ägarna till Appsales om att förvärva bolaget. Appsales är ett framgångsrikt 
säljbolag nischat mot försäljning av appar som även har utvecklat en egen SaaS-tjänst i form av ett GDPR-
kompatibelt CMS för internkommunikation i företag. Både Appspotr och Appsales ser stora synergier mellan de två 
bolagen. Appspotr har en skalbar apputvecklingsplattform och ett tekniskt kunnande medan Appsales har färdiga 
appkoncept och en säljorganisation med vana att arbeta i branschen.

Styrelsen i Appspotr ser stor potential i affären med Appsales och bedömer det som viktigt att genomföra både 
affären och företrädesemissionen så snart som möjligt. Styrelsen ser även stor potential i både de redan signerade 
avtal man har men även med de diskussioner som förs med framtida potentiella samarbetspartners och kunder. 
Den förestående Företrädesemissionen uppgår till ca 23 MSEK exklusive övertilldelningsoptionen. Vid fulltecknad 
emission förväntas kapitalet att minst räcka i 12 månader.


