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Med ”NTG” eller ”Bolaget” avses, beroende på sammanhang, Net Trading Group NTG AB (publ), organisationsnummer 556994-2930, den koncern 
som Net Trading Group NTG AB (publ) ingår i, ett dotterbolag eller ett intressebolag till Net Trading Group NTG AB (publ). Med Lightcircle avses 
NTGs helägda dotterbolag Lightcircle AS. Med ”Memorandumet” avses föreliggande investeringsmemorandum. Med ”Företrädesemissionen” 
eller ”Erbjudandet” avses erbjudandet att teckna nya aktier enligt villkoren i Memorandumet. Med ”Euroclear” avses Euroclear Sweden AB, org. nr 
556112-8074. För memorandumet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av Informationsmemorandumet eller därmed sammanhängande rätts-
förhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. 

UNDANTAG FRÅN PROSPEKTSKYLDIGHET
Detta memorandum har inte granskats, godkänts eller registrerats av Finansinspektionen. Memorandumet avseende Företrädesemissionen är 
undantaget från prospektskyldighet. Enligt 2 kap. 4 § i lagen om handel med finansiella instrument behöver ett prospekt inte upprättas om det 
sammanlagda vederlaget för de värdepapper som erbjuds till investerare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) under en tid av 
tolv månader motsvarar högst 2,5 miljoner euro. Erbjudandet om att teckna aktier i Bolaget riktar sig till befintliga aktieägare som kan teckna med 
företrädesrätt och inte till aktieägare eller andra investerare vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de 
som följer svensk rätt. 
All information som lämnas i Memorandumet bör noga övervägas, i synnerhet med avseende på de specifika förhållanden som framgår i avsnittet 
”Riskfaktorer” och som beskriver vissa risker som en investering i Bolagets aktier kan innebära.

FRAMTIDSINRIKTADE UTTALANDEN OCH MARKNADSINFORMATION
Uttalanden om framtidsutsikter är baserade på nuvarande marknadsförhållanden, planer och bedömningar liksom bedömningar av allmänna 
omvärldsfaktorer. Läsaren bör dock vara uppmärksam på att även om styrelsen är av uppfattningen att ifrågavarande uttalanden är väl genomar-
betade, är dessa, precis som alla framtidsbedömningar, baserade på såväl fakta som antaganden. Informationsmemorandumet innehåller även viss 
information från tredje part. Bolaget har inhämtat denna information från ett flertal olika utomstående källor, exempelvis officiella statistikorgan och 
branschrapporter. Bolaget bekräftar att denna information har återgivits korrekt och att inga uppgifter i informationen utelämnats på ett sätt som 
skulle göra informationen felaktig eller missvisande. Bolaget bedömer att dessa utomstående källor är tillförlitliga. Någon oberoende verifiering av 
källornas eller informationens tillförlitlighet har dock inte gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras.

Styrelsen ikläder sig inte det ekonomiska ansvaret för utfallet av en investering som görs med stöd av informationsmemorandumet. Även om det är 
styrelsens bedömning att den framtidsinriktade informationen är baserad på rimliga överväganden, kan faktisk utveckling, händelser och finansiell 
utveckling komma att väsentligen avvika från förväntningarna.

DISTRIBUTIONSOMRÅDE
Informationsmemorandum riktar sig inte till personer vars mottagande förutsätter prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av 
svensk rätt. Erbjudandet att teckna units i Bolaget i enlighet med villkoren i detta memorandum, riktar sig inte till investerare med hemvist i USA, 
Kanada, Australien, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika, eller i något annat land där deltagande förutsätter 
ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
 

NGM NORDIC SME
Bolagets aktier handlas på Nordic SME under kortnamnet NTGR. Handeln i bolagets aktier kan följas i realtid på www.ngm.se. Nordic SME är en 
tillväxtmarknad för små och medelstora företag för notering och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper som drivs av Nordic Growth Mar-
ket NGM AB. Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive 
II). En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är noterade på Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget 
därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag. På Nordic SME gäller således inte lagen (2006:451) om 
offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om 
tillämpning av internationella redovisningsstandarder (IFRS). Det är också möjligt att under vissa förutsättningar notera aktier eller aktierelaterade 
värdepapper på en SME utan att prospektskyldighet föreligger enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. På Nordic SME gäller 
inte heller Svensk kod för bolagsstyrning. Däremot gäller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om 
marknadsmissbruk samt kollegiet för svensk bolagsstyrnings “Takeoverregler för vissa handelsplattformar“. Handeln på Nordic SME sker i Nordic 
Growth Markets egenutvecklade handelssystem, Elasticia, vilket innebär att samtliga Nordic Growth Markets medlemmar kan handla i aktierna. 
Information om handeln, marknadsdata, distribueras i realtid till bland annat Bloomberg, Thomson Reuters, Infront och ledande internetportaler 
med finansiell inriktning. Realtidsmarknadsdata finns också tillgänglig utan kostnad på www.ngm.se. På Nordic SME ansvarar Nordic Growth Market 
NGM AB, en av Sveriges två börser med tillstånd från Finansinspektionen, för övervakningen av såväl de noterade bolagens informationsgivning som 
handeln i bolagens aktier.

EMISSIONSINSTITUT
Aqurat Fondkommission AB, org.nr. 556736-0515 agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.

FINANSIELL RÅDGIVARE
Göteborg Corporate Finance AB, org.nr. 556250-9553 agerar Bolagets finansiella rådgivare i samband med Erbjudandet.

ÖVRIG INFORMATION OM BOLAGET
Kortnamn:  NTGR 
ISIN:   SE0009690811 
LEI:   5493007RO7PEM8DGRY65
Marknadsplats:  NGM Nordic SME

VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE
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ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Teckningstid  30 november – 14 december 2020 

Handel med uniträtter 30 november – 10 december 2020

Avstämningsdag 26 november 2020

Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till 
deltagande i Företrädesemissionen

24 november 2020

Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till 
deltagande i Företrädesemissionen 

25 november 2020

Teckningskurs 0,40 SEK/unit

Emissionsvillkor Två (2) innehavda aktier berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) 
unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption.

Emissionsbelopp vid full teckning Ca 11,4 MSEK 

Antal nya aktier vid full teckning 28 508 175 

Bolagsvärde för emission* Ca 22,8 MSEK

Garantiåtaganden Ca 8 MSEK motsvarande ca 70 % av emissionenCa 8 MSEK motsvarande ca 70 % av emissionen

Teckningsoption En teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie under perioden 
16 – 30 december 2021. Teckningskursen uppgår till 70 procent av 
den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktier under perioden 
1 – 15 december 2021, dock lägst kvotvärdet (0,052 SEK) och högst 
0,600 SEK.

Övertilldelning Upp till 5 MSEK

Teckning sker via bank, förvaltare eller Aqurat fondkommission (www.aqurat.se)

*Beräknat som antalet aktier före Erbjudandet multiplicerat med teckningskursen i Erbjudandet.

INNEHÅLSFÖRTECKNING

Bakgrund till förvärvet      4
Riskfaktorer        5
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Bakgrund & motiv       10
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Marknad        22
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Styrelse, ledande befattningshavare & revisor   34
Aktiekapital & ägarförhållanden     38
Legala frågor & kompletterande information   41
Vissa skattefrågor i Sverige      44 
Bolagsordning       46
Adresser        47
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BAKGRUND

NTG beslutade i januari 2020 att avbryta verksamheten i MaxGodis.se på grund av de nya reglerna där den norska 
regeringen beslutat att ta bort momsfrihet för inköp från utlandet. Den 6 november 2020 beslutade stämman i NTG 
om nyemission av högst 41 837 600 aktier för förvärv av 269 920 aktier i Lightcircle AS. Teckning av aktier skedde av 
aktieägare i Lightcircle AS och betalning skedde genom apportegendom i form av aktier i norska bolaget Lightcircle 
AS.  Apportegendomens totala värde har beräknats till 16 903 472 kronor, vilken även utgör det bokförda värdet. I 
samband med det omvända förvärvet genomför även NTG en företrädesemission för att stärka kassan och ta vara på 
de möjligheter som uppstår i och med den nya verksamheten.  NTG befinner sig för tillfället på NGMs observationslis-
ta och kommer göra så till bolaget genomgått en omnoteringsprocess som planeras genomföras under 2021.

KORT OM LIGHTCIRCLE

Lightcircle är ett nordiskt teknikföretag som fokuserar på elektroniska konsumentprodukter. Företaget har sitt huvud-
kontor i Kongsberg, Norge. Lightcircle har utvecklat, tillverkar och säljer Kokong®, världens första appfria, autonoma 
smarta kontakt, liksom Kokong EV, marknadens första dedikerade smarta kontakt för laddning av elbilar i vanliga uttag. 
Företagets unika laddningsteknik har utvecklats för säker, grön, energibesparande laddning av konsumentelektronik 
(allt från mobiltelefoner till hybrid- / elbilar). Kokong-produkterna kan lätt användas av alla, oavsett ålder eller kompe-
tens. Företagets energibesparande och laddningssäkra lösningar är perfekt positionerade för att ta vara på de stora 
marknadstrenderna inom energi och miljö. Lightcircle har också flera andra produkter under utveckling och ett mål att 
skapa ett nytt, nordiskt industriellt äventyr.

Produktportfölj
Lightcircles produktportfölj består i dagsläget av tre olika laddningslösningar: KOKONG S (hemelektronik), KOKONG 
EV (elbilar) och KOKONG E (elcyklar, sparkcyklar mm.). Samtliga produkter är baserade på Lightcircles smarta teknik 
som identifierar när hemelektronik, elbil eller annat elfordon ansluts och först då påbörjar laddning. Laddningen 
avbryts automatiskt när enheten är fulladdad eller om ett fel uppstår. KOKONG minskar den passiva elförbrukningen 
och gör laddningen säkrare.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Styrelsen, som ansvarar för detta Informationsmemorandum, har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att 
säkerställa att uppgifterna som lämnas i informationsmemorandumet är, såvitt de vet, överensstämmande med de 
faktiska förhållandena och av Marknadsplatsen uppställda krav samt att ingenting har utelämnats som kan påverka 

bedömningen av bolaget.

Göteborg, 27 november 2020
Net Trading Group NTG AB (publ)

Styrelsen

BAKGRUND TILL FÖRVÄRVET 
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En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant 
analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för NTG och aktiens framtida utveckling. Det gäller bland 
annat risker som är hänförliga Bolagets verksamhet och bransch, legala risker, finansiella risker samt risker relaterade 
till aktien. Nedan beskrivs de riskfaktorer som för närvarande bedöms väsentliga för NTG. Riskfaktorerna beskrivs 
utan inbördes rangordning, och utan anspråk på att vara heltäckande. Riskerna som beskrivs nedan är inte de enda 
risker som Bolaget och dess aktieägare står inför utan en samlad investeringsbedömning måste även innefatta övrig 
information i Investeringsmemorandumet samt en allmän omvärldsbedömning.

RISKFAKTORER

RISKER HÄNFÖRLIGA TILL EMITTENTEN

Obseravtionslsita
NTG har nyligen genomgått ett omvänt förvärv och 
därmed ändrat inriktning. Bolaget befinner sig därav 
under observation på NGM Nordic SME och kommer 
förbli där tills en omnotering genomförts. Det finns 
inga garantier att Bolaget kommer att lyckas med 
omnoteringen och godkännas av NGM. Det finns en 
risk att bolaget kommer förbli på observationslistan 
och därmed inte noteras, vilket kan få till följd att 
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat 
kan påverkas negativt.

Organisatoriska risker
NTG har en liten organisation vilket medför ett 
beroende av enskilda nyckelpersoner och förmågan 
att i framtiden identifiera, anställa och bibehålla 
kvalificerad och erfaren personal. NTGs förmåga att 
anställa och bibehålla dessa personer är beroende 
av ett flertal faktorer, varav några ligger bortom 
NTGs kontroll, bland annat konkurrensen på 
arbetsmarknaden. Förlusten av en lednings- eller 
nyckelperson på grund av att den anställde till 
exempel säger upp sig eller går i pension kan innebära 
att viktiga kunskaper går förlorade, att uppställda 
mål inte kan nås eller att genomförandet av NTGs 
affärsstrategi påverkas negativt. Om nyckelpersoner 
lämnar Bolaget eller om Bolaget inte kan attrahera 
kvalificerad personal kan detta inverka negativt på 
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. 
Skulle någon av de personerna efter anställningens 
upphörande ta anställning hos en konkurrent till 
Bolaget eller inleda med Bolaget konkurrerande 
verksamhet kan det påverka Bolagets verksamhet, 
resultat och finansiella ställning negativt.

Konjunkturens utveckling
Efterfrågan på NTGs produkter påverkas av det 
allmänna konjunkturläget på de marknader där NTG 
är verksamt och påverkas bland annat av faktorer 
såsom räntor, valutakurser, skatter, aktiemarknadens 
utveckling, tillgång till krediter, arbetslöshetsnivå och 
allmänna affärsförhållanden. Ett mindre gynnsamt 

konjunkturläge kan medföra förändrade förutsättningar 
för efterfrågan på NTGs produkter negativt, vilket 
skulle kunna ha en negativ inverkan på NTGs 
verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Risker relaterade till konkurrenter och ny 
konkurrerande teknik 
NTG har konkurrenter som har potential att 
påverka Bolagets verksamhet. Det finns företag 
som konkurrerar med liknande produkter som NTG. 
Dessutom är innovation och produktutveckling av 
konkurrenter en risk i verksamheten. Följaktligen 
kan vissa produkter som erbjuds av NTG ersättas av 
andra alternativ. För att vara konkurrenskraftig måste 
NTG fortsätta utveckla erbjudandet och förfina och 
förbättra både funktionaliteten och funktionerna hos 
befintliga produkter. Det finns risk för att företaget 
inte kan ta fram ny teknik eller anpassa sitt erbjudande 
eller tjänster och dess affärsmodell i tid för att kunna 
utnyttja fördelarna med ny eller befintlig teknik. Ett 
sådant misslyckande kan ha en väsentlig negativ 
inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning 
och resultat.

Risker relaterade till målen 
Det finns en risk att NTGs mål inte uppnås inom den 
fastställda tidsramen, och det kan ta längre tid än 
planerat att uppnå de mål som styrelsen fastställt, vilket 
kan få till följd att Bolagets verksamhet, finansiella 
ställning och resultat kan påverkas negativt.

Risker relaterade till leverantörer, tillverkare och 
distributörer
NTG har eller avser att inleda samarbeten med 
flera olika leverantörer och kunder. Det finns en 
risk för att en eller flera av dem väljer att bryta 
sitt samarbete med Bolaget, vilket kan få negativa 
konsekvenser för verksamheten. Det finns också en 
risk för att NTG leverantörer och kunder inte fullt ut 
uppfyller kvalitetskraven och de förhoppningar som 
företaget ställer. På samma sätt kan skapandet av nya 
leverantörer eller tillverkare vara dyrare och/eller ta 
längre tid än företaget beräknar. Bolaget är beroende 
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av att samarbetet med deras distributörer funkar 
och att de följer de krav och mål som gemensamt 
fastställts. Fungerar inte samarbetet riskerar NTG att 
inte få ut sina produkter till viktiga försäljningskanaler 
och att försäljning uteblir. 

Sekretess
NTG är beroende av skyddet av sådana 
affärshemligheter som inte omfattas av patent eller 
andra immateriella rättigheter, inklusive information om 
uppfinningar som ännu inte har patenterats. Det finns 
risk för att alla som har tillgång till affärshemligheter 
sprider eller använder informationen på ett sätt som 
kan skada NTG, vilket i sin tur kan påverka Bolagets 
verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov
Historiskt har NTG saknat tillräckliga kostnadstäckande 
intäkter varför det finns en risk att Bolaget inte 
kommer att lyckas generera substantiella och 
återkommande intäkter vilket kan medföra att NGT 
inte kommer att uppnå positivt resultat i framtiden. 
Det finns en risk att NTG inte kommer att generera 
tillräckliga medel för att finansiera den fortsatta 
verksamheten. Vidare finns en risk att NTG inte 
kommer att kunna erhålla nödvändig finansiering eller 
att sådan finansiering kan erhållas på, för befintliga 
aktieägare, fördelaktiga villkor. Ett misslyckande med 
att erhålla ytterligare finansiering vid rätt tidpunkt kan 

medföra att NTG måste skjuta upp, dra ner på, eller 
avsluta verksamheter. 

Risker i förhållande till kunder
Bolaget kan komma att vara ansvarigt för påståenden, 
påföljder eller skador liksom kundavtal kan komma 
att avslutas vilket kan ha en väsentlig negativ 
inverkan på Bolagets verksamhet, ekonomiska 
ställning och resultat. Vissa kundavtal kan innebära 
omfattande åtaganden om Bolaget bryter mot sina 
avtalsförpliktelser.

Risker relaterade till rykte och varumärken
NTG är beroende av sitt rykte och styrkan av sitt 
varumärke. Dessa är viktiga för både nya och befintliga 
kunder i sina val av leverantörer. Kvalitetsproblem, 
operativa eller logistiska problem och förlust av 
befintliga kunder eller leverantörer kan leda till skador 
på NTGs varumärken och rykte. NTG kan också 
påverkas negativt om anställda eller personer som 
är knutna till bolaget uppträder oetiskt eller begår 
brottsliga handlingar (inklusive men inte begränsat 
till överträdelser av gällande korruption eller regler 
angående mutor) eller bryter mot bolagets interna 
riktlinjer och policys, vilket kan leda till att kunder 
och leverantörer förknippade med bolaget att vidta 
åtgärder som kan leda till skador på NTGs varumärken 
och rykte.

FINANSIELLA RISKER

Externa faktorer såsom inflations-, valuta- och 
ränteförändringar kan ha inverkan på rörelsekostnader, 
försäljningspriser och aktievärdering. NTGs intäkter kan 
bli påverkade av dessa faktorer, vilka står utom dess 
kontroll. 

Risker relaterade till tvister
Bolaget kan komma att bli inblandat i tvister i 
sin normala affärsverksamhet och riskerar att bli 
föremål för anspråk i rättssaker avseende, bland 
annat, oaktsamhet, försumlighet, avtalstvister, 
myndighetsutredningar, revisioner, produktansvar eller 
andra fordringar, samt andra rättsliga anspråk som kan 
medföra potentiella skadestånd och försvarskostnader. 
Sådana ovannämnda anspråk skulle kunna ha en 
väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

Risker relaterade till likviditet
Osäkerhet relaterade till kunders betalningsförmåga 
och betalningsvilja påverkar möjligheterna för NTGs att 
fullgöra sina betalningsåtaganden. Ogynnsam tidpunkt 
för utbetalningar samt försenade kundbetalningar 
kan påverka Bolagets likviditet på ett sådant sätt att 
det inte kan betraktas som en going concern1 som 
kan hindra verksamheten och ha väsentlig negativ 

inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning 
och resultat. Dessutom kan bolaget från tid till annan 
vara beroende av externt tillfört kapital. Avsaknad av 
eller försenad tillförsel av sådan kan påverka bolagets 
betalningsförmåga negativt.

RISKER RELATERADE TILL NTGs VÄRDEPAPPER

Ägare med stort inflytande
En koncentration av företagskontrollen kan vara till 
nackdel för andra aktieägare som har andra intressen 
än majoritetsägarna. Ägarstrukturen kan komma 
att förändras över tiden. Det kan inte uteslutas att 
nuvarande sammansättning av dominerande ägare 
kommer att förändras över tiden, varvid risk föreligger 
att Bolagets verksamhetsinriktning kan komma att 
avvika från den som idag utstakats av Bolagets styrelse.

Utdelning
Framtida utdelningar kommer att föreslås av Bolagets 
styrelse. Fastställande och utbetalning av framtida 
utdelning bestäms av Bolagets aktieägare. Framtida 
förmåga att lämna utdelning beror på flera faktorer, 
däribland, men inte begränsat till, Bolagets verksamhet, 
finansiella ställning, resultat, utdelnings¬bara reserver, 

1 Redovisningsprincip som innebär att man i redovisningen utgår från att företaget kommer att fortsätta sin verksamhet under en 
överskådlig tid.
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kassaflöden, framtidsutsikter, kapitalbehov samt 
allmänna ekonomiska och lagstadgade begränsningar. 
Det finns en risk att utdelningar inte kommer att kunna 
lämnas eller utbetalas i framtiden.

Aktiemarknadsrisk 
En tänkbar investerare i NTG bör beakta att 
en investering i Bolaget är förknippad med risk 
innebärande att aktiekursen kan komma att ha en 
negativ utveckling. Aktiekursen påverkas även av 
utomstående faktorer utanför Bolagets påverkan 
och kontroll. Även om Bolagets verksamhet 
utvecklas positivt finns en risk att en investerare vid 
försäljningstillfället gör en förlust på sitt aktieinnehav.  

Kursfall på aktiemarknaden 
Aktiemarknaden kan generellt gå ner av olika 
orsaker såsom räntehöjningar, politiska utspel, 
valutakursförändringar och sämre konjunkturella 
förutsättningar. Kursfall kan ske om det sker en 
betydande försäljning av aktier i Bolaget, särskilt om 
aktierna säljs av dess styrelseledamöter, ledande 
befattningshavare eller stora aktieägare, eller om ett 
större antal aktier säljs på annat sätt. Aktiemarknaden 
präglas även till stor del av psykologiska faktorer. 
Detta kan komma att innebära att en investerare vid 
försäljningstillfället gör en förlust på sitt aktieinnehav. 

Likviditet i handel
Likviditeten i handeln med Bolagets aktie kan bli 
begränsad vilket kan förstärka variationer i aktiekursen. 
Begränsad likviditet i aktien kan även medföra problem 
för en innehavare att sälja sina aktier. Det finns 
ingen garanti för att aktier i NTG kan säljas till en för 
innehavaren vid varje tidpunkt acceptabel kurs.

Handel på NGM Nordic SME
NGM Nordic SME är en s.k. MTF (Multilateral Trading 
Facility). En marknadsplats av detta slag ställer 
inte lika omfattande krav på Bolaget avseende bl.a. 
informationsgivning, genomlysning eller bolagsstyrning, 
jämfört med de krav som ställs på bolag vars aktier är 
noterade vid en s.k. reglerad marknadsplats (”Börs”). 
En placering i ett bolag vars aktier handlas på en MTF 
kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett 
börsnoterat bolag.
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‘‘

Kokong. Because 
we’re only human.

Morten Revill,  
VD Net Trading Group  
NTG AB

Min dotter Adele laddar alltid sin ipad och mobiltelefon vid sängen om natten. Precis som många andra. En kväll i 
början av 2017 när hon gått och lagt sig tittade jag på nyheterna på TV. Det var ett inslag om en 7-åring som höll på 
att omkomma efter att mobilladdaren som satt i uttaget i sovrummet (utan att en mobil var ansluten i andra änden) 
börjat avge rök och giftiga gaser. Lyckligtvis räddades han av sin mamma Monica. Jag gick direkt till min dotter 
Adele och sa att hon var tvungen att sluta ladda på natten utan vår tillsyn, och jag började fundera på hur jag skulle 
lösa detta för alla. Jag visste att tekniken då måste fungera helt utan mänsklig inblandning för att den verkligen 
skulle bli en framgång. Because we`re only human.

Jag fick en idé om hur man kunde göra det, och eftersom jag bor i teknikstaden Kongsberg kunde jag snabbt samla 
ingenjörer. Således började utvecklingen av Kokong-tekniken. Tre månader senare hade vi en enkel prototyp och 
vi blev finalist i tävlingen ”säkrare vardag” arrangerad av försäkringsbolaget If. Monica och hennes son har fått en 
kokong av mig och laddar nu säkert och miljövänligt på natten.

Vi människor kopplar in fler och fler elektroniska produkter i gamla uttag med teknik som inte har uppdaterats 
sedan mitten av förra seklet. Många av dessa produkter som vi fyller våra hem, hotell, kontor eller andra fastigheter 
med, är uppladdningsbara och innehåller litiumjonbatterier. Framtiden möter det förflutna och det skapar en 
ökande risk för brand, meltdowns och close calls. 

Vi tror även att laddare inte förbrukar ström när de inte är anslutna till något, vi tror att den bärbara datorn inte 
använder ström när den är avstängd, och vi tror att mobiltelefonen inte förbrukar ström när den är 100% laddad. 
Det finns en enorm passiv energiförbrukning. Bara i USA spenderas mer än 20 miljarder USD per år på passiv 
energiförbrukning. Detta ska vi på Lightcircle hjälpa till att minska. En kokong i taget.

Genom Kokong-produkter kommer vi på NTG AB att störa den globala marknaden för laddning av 
konsumentelektronik, mobila enheter samt även laddning av elbilar och hybrider i vanliga uttag. Vi vill vara det 
självklara valet för säkra laddningslösningar. Vi upplever ett starkt intresse för våra produkter, vilket återspeglas i de 
nyligen ingångna avtalen med Amazon Sverige (med option för Europa), Bygghemma (Sverige), Elkjop/Elgiganten 
(Norden) och Power Norden. 

Jag upplever att vi har marknadstrender och lagsstiftning på vår sida, inte minst när det kommer till KOKONG EV. 
I bland annat Norge är det förbjudet att ladda elbilar i vanliga uttag vilket lett till att många norrmän tvingats köpa 
och installera dyra ”fast charging” stationer hemma. Vi har lanserat KOKONG EV som ett billigare, säkrare och 
enklare substitut vilket gör oss unika inom vårt segment.  

Vi är i en stark utgångsposition nu med logistik, kvalitetsproduktion och distributionsavtal på plats. Vi har en unik 
produkt och en story som till och med imponerat på Amazon USA. Deras algoritmer hade plockat upp att folk sökt, 
men att produkten inte fanns. Vi har produkten. År 2021 lanserar vi i USA.

Jag tycker att tidpunkten för att investera i företaget är perfekt och ser fram emot en spännande resa framåt in i 
tillväxtfasen 2021.

VD har ordet
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Styrelsen för NTG har den 17 november 2020, med stöd av bemyndigandet från stämman den 6 november 2020, beslutat om 
företrädesemission om högst 28 508 175 aktier till en teckningskurs om 0,40 SEK per unit. Erbjudandet medför en ökning 

av aktiekapitalet med 1 469 484,80 SEK. Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare. Större 
teckning än vad erhållna rätter ger rätt till kan inlämnas. Teckning utan företräde är också möjlig. Avstämningsdag för rätt till 
deltagande i Erbjudandet är fastställd till den 26 november 2020. Den som på avstämningsdagen den 26 november 2020 
är registrerad som aktieägare i Net Trading Group NTG AB äger företrädesrätt att teckna units i Bolaget utifrån befintligt 

aktieinnehav i Bolaget. Två (2) innehavda aktier berättigar till teckning av en (1) units. Varje unit innehåller en (1) aktie samt 
en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1 2020/2021. Anmälan till teckning av units med stöd av uniträtter ska ske 
genom samtidig kontant betalning under tiden från och med den 30 november 2020 till och med den 14 december 2020. 

Uniträtterna är fritt överlåtbara och kommer att handlas på NGM Nordic SME från och med 30 november 2020 till och med 
den 10 december 2020. För det fall att inte samtliga units tecknats med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för 

emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till de som tecknat sig utan stöd av uniträtter. Tilldelning sker på 
följande grunder: a) i första hand ske till de som har tecknat units med stöd av uniträtter och som önskar teckna ytterligare 
units, (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte), pro rata deras teckning med stöd av uniträtter, och, i 

den mån detta inte kan ske, genom lottning; b) i andra hand till övriga som har anmält intresse av att teckna units utan stöd av 
uniträtter, pro rata deras anmälda intresse, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; c) i tredje hand till de som har 

lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, pro rata deras ställda garantier. Besked om eventuell tilldelning av units 
tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalning ska ske 
enligt besked på avräkningsnota, dock senast tre dagar efter avsändande av avräkningsnota. Något meddelande lämnas ej till 

den som inte erhållit tilldelning. 

Vid full teckning inbringar emissionen 11 403 270 SEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2,56 MSEK 
varav garantikostnader beräknas uppgå till cirka 1,04 MSEK. För nuvarande aktieägare som inte tecknar aktier i Erbjudandet 

uppstår en utspädningseffekt om cirka 33 procent (beräknat som antalet aktier i emissionen dividerat med antalet aktier efter 
fulltecknad emission) eller 28 508 175 aktier vid full teckning i emissionen. 

Bolaget har erhållit icke säkerställda garantiåtaganden om cirka 8 MSEK motsvarande cirka 70% av emissionen som kan tas i 
anspråk vid bristande teckning upp till cirka 8 MSEK. 

Bolaget har även möjlighet att utöka Erbjudandet genom en övertilldelning som omfattar maximalt
12 500 000 units. Rätt att teckna ska tillkomma de som lämnat garantiförbindelser i emissionen i de fall de väljer 

garantiersättning i form av units samt tecknare som tecknat units utan företrädesrätt i
Företrädesemissionen och som inte ryms inom företrädesemissionens storlek. Den riktade emissionen

tillför Bolaget ytterligare 5 000 000 SEK före emissionskostnader, vid full teckning. Bolagets aktiekapital kommer vid fullt 
utnyttjad övertilldelning öka med maximalt  664 326,06 SEK Vid fullteckning av Erbjudandets samt övertilldelning kan 

emissionslikviden uppgå till maximalt cirka 16,4 MSEK. 

I varje unit ingår en vederlagsfri teckningsoption (TO 1 2020/2021). Teckningsoptionen har lösenperiod fastställd från och med 
16 december 2021 till och med 30 december 2021. En teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget 

till teckningskurs uppgående till motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för samtliga affärer i Bolagets 
aktier under perioden 1 december 2021 till 15 december 2021 på NGM Nordic SME. Teckningskursen skall dock lägst uppgå 

till kvotvärdet (0,052 SEK) och högst 0,600 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO1 kan likviden 
från dessa uppgå till högst 17 104 905 SEK (om förestående Erbjudande fulltecknas) respektive 24 604 905 SEK (om eventuell 
utökning av förestående Erbjudande fulltecknas) samt att aktiekapitalet kommer öka med högst 1 469 484,81(om förestående 

Erbjudande fulltecknas) respektive 2 113 810,87 SEK (om eventuell utökning av förestående Erbjudande fulltecknas).

Härmed inbjuds ni, i enlighet med villkoren i detta Memorandum, att teckna units i NTG  
till en kurs om 0,40 SEK per aktie.

Göteborg den 27 november 2020
Net Trading Group NTG AB (publ)

Styrelsen

INBJUDAN ATT TECKNA UNITS

 
Fullteckning av  

erbjudandet
Utökning av  
erbjudandet

Total möjlig utspädning  
per värdepapper

Aktier (Procentuell utspädning) 33,33% 12,75% 46,09%
Teckningsoptioner (TO1) (Procentu-
ell utspädning) 25,00% 11,31% 36,31%

Total Möjlig utspädning per utfall 58,33% 24,06%  
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NTG beslutade i januari 2020 att avbryta verksamheten i MaxGodis.se på grund av de nya reglerna där den norska 
regeringen beslutat att ta bort momsfrihet för inköp från utlandet. Den 6 november 2020 beslutade stämman i 
NTG om nyemission av högst 41 837 600 aktier för förvärv av 269 920 aktier i Lightcircle AS. Teckning av aktier 
skedde av aktieägare i Lightcircle AS och betalning skedde genom apportegendom i form av aktier i norska bolaget 
Lightcircle AS.  Apportegendomens totala värde har beräknats till 16 903 472 kronor, vilken även utgör det bokför-
da värdet. I samband med det omvända förvärvet genomför även NTG en företrädesemission för att stärka kassan 
och ta vara på de möjligheter som uppstår i och med den nya verksamheten.  NTG befinner sig för tillfället på NGMs 
observationslista och kommer göra så till bolaget genomgått en omnoteringsprocess som planeras genomföras 
under 2021.

Lightcircle bildades 2017 i Kongsberg, Norge. Bolaget utvecklar och säljer produktserien KOKONG®, smarta 
kontakter för hemelektronik och elfordon. Bolagets produkter säljs idag i Norden och Bolaget planerar inom snar 
framtid att expandera till andra delar av Europa samt USA. 

Bolaget genomför nu en företrädesemission för att ta nästa steg. Investeringar kommer göras i marknadsföring 
för att öka kunskapen om Bolagets produkter i samband med de förväntade ökande försäljningsvolymerna genom 
detaljhandelskedjor och samarbetsavtalet med Aurora Group. NTG kommer även investera i säljorganisation med 
Key Accounts inriktade mot större bolag (försäkringsbolag, fastighetsbolag mm.) samt förbereda organisationen för 
lanseringen i USA. NTG kommer även att använda delar av emissionslikveden för produktutveckling. Produktutveck-
lingsbudgeten täcker främst amerikanska produkter, certifiering och inköp av gjutverktyg samt komplettering av 
ytterligare banbrytande funktioner i Kokong-serien, som kommer att lanseras under första halvåret 2021.

Emissionslikvidens användning
Vid full teckning kommer emissionen inbringa cirka 11, 4 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till 
cirka 2,6 MSEK varav garantikostnader utgör cirka 1 MSEK. Emissionslikviden efter kostnader uppgår således till 
cirka 8,8 MSEK. 

Emissionslikviden kommer fördelas enligt följande:
 
• 4,0 MSEK marknadsförings- och försäljningsorganisation
• 1,6 MSEK produktutveckling
• 3,2 MSEK Rörelsekapital

BAKGRUND & MOTIV
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR 

Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 26 november 
2020 är registrerad som aktieägare i Net Trading 
Group NTG AB äger företrädesrätt att teckna units 
i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. 
Två (2) innehavda aktier berättigar till teckning av en 
(1) unit. Varje unit innehåller en (1) aktie samt en (1) 
vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1 2020/2021.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i 
Företrädesemissionen är den 26 november 2020. Sista 
dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande 
i Företrädesemissionen är den 24 november 2020. 
Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt 
till deltagande i Företrädesemissionen är den 25 
november 2020.

Uniträtter (UR)
Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) unirätt för varje 
innehavd aktie per avstämningsdagen. Det krävs två (2) 
uniträtter för att teckna en (1) unit. Varje unit innehåller 
en (1) aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av 
serie TO 1 2020/2021.

Teckningskurs
Teckningskursen är 0,40 SEK per unit. Courtage utgår 
ej.

Teckningstid
Teckning av units ska ske från och med den 30 
november 2020 till och med den 14 december 2020. 
Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. 

Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade 
uniträtter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. 
Efter teckningstiden kommer outnyttjade uniträtter, 
utan avisering från Euroclear, att bokas bort från 
innehavarnas VP-konton.

Handel med uniträtter (UR)
Handel med uniträtter kommer att ske på NGM Nordic 
SME från och med den 30 november 2020 till och 
med den 10 december 2020. Innehavare av uniträtter 
skall vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare 
med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och 
försäljning av uniträtter. Uniträtter som förvärvas under 
ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, 
samma rätt att teckna units som de uniträtter 
aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på 
avstämningsdagen. 

Ej utnyttjade uniträtter 
Uniträtter som ej sålts senast den 10 december 2020 
eller utnyttjats för teckning av units senast den 14 
december 2020, kommer att bokas bort från samtliga 
VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker 
vid bortbokning av uniträtter.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar för 
teckning med stöd av uniträtter

Direktregistrerade aktieägare (innehav på VP-konto)

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som 
på avstämningsdagen den 26 november 2020 
är registrerade i den av Euroclear för Bolagets 
räkning förda aktieboken erhåller förtryckt 
emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi 
samt teaser som även innehåller anmälningssedel 
för teckning utan stöd av uniträtter. Fullständigt 
memorandum kommer att finnas tillgängligt på 
Bolagets hemsida ntginvestor.se samt Aqurats hemsida 
aqurat.se för nedladdning. Den som är upptagen i den i 
anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över 
panthavare med flera, erhåller inte någon information 
utan underrättas separat. Registreringen av uniträtter 
på innehavares VP-konto sker utan särskild avisering 
från Euroclear.

Förvaltarregistrerade aktieägare (innehav på depå)

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget 
är förvaltarregistrerade hos bank eller annan 
förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning från 
Euroclear, dock utsändes en teaser innehållande en 
sammanfattning av villkor för Företrädesemissionen 
och hänvisning till memorandum. Teckning och 
betalning skall ske i enlighet med anvisningar från 
respektive bank eller förvaltare.
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Teckning och betalning av units med primär 
företrädesrätt, direktregistrerade aktieägare 
Teckning av units med stöd av uniträtter kan ske 
genom kontant betalning under perioden från och 
med den 30 november 2020 till och med den 14 
december 2020. Observera att det kan ta upp till tre 
bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. 
Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av 
nedanstående två alternativ:

1. Emissionsredovisning - förtryckt inbetalningsavi från 
Euroclear 
Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är 
förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare 
erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear, 
dock utsändes informationsbroschyr innehållande en 
sammanfattning av villkor för Företrädesemissionen 
och hänvisning till memorandum. Teckning och 
betalning skall ske i enlighet med anvisningar från 
respektive bank eller förvaltare.

2. Särskild anmälningssedel
I det fall ett annat antal uniträtter utnyttjas än vad 
som framgår av den förtryckta inbetalningsavin 
från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln 
användas. Anmälan om teckning genom betalning 
ska ske i enlighet med de instruktioner som anges 
på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta 
inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte 
användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från 
Aqurat via telefon eller e-post. 

Särskild anmälningssedel ska vara Aqurat tillhanda 
senast kl. 15.00 den 14 december 2020. Eventuell 
anmälningssedel som sänds med post bör därför 
avsändas i god tid före sista teckningsdagen. 
Endast en anmälningssedel per person eller juridisk 
person kommer att beaktas. I det fall fler än en 
anmälningssedel insändes kommer enbart den sist 
inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld 
särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan 
avseende. Anmälan är bindande. 

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Aqurat Fondkommission AB
Ärende: Net Trading Group
Box 7461
103 92 Stockholm
Tfn: 08-684 05 800
Fax: 08-684 05 801
Email: info@aqurat.se (inskannad anmälningssedel)

Aktieägare bosatta i utlandet
Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner
Erbjudandet att teckna units i Bolaget i enlighet 
med villkoren i detta memorandum, riktar sig inte till 
investerare med hemvist i USA, Kanada, Australien, 
Schweiz, Sydkorea, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, 
Japan eller Sydafrika, eller i något annat land där 

deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering 
eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
 
Detta memorandum, anmälningssedlar och andra 
till Företrädesemissionen hörande handlingar får 
följaktligen inte distribueras i eller till ovan nämnda 
länder eller annan jurisdiktion där sådan distribution 
eller deltagande i Företrädesemissionen skulle 
förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra 
myndighetstillstånd.
Inga betalda units, aktier eller andra värdepapper 
utgivna av Bolaget har registrerats eller kommer att 
registreras enligt United States Securities Act 1933, 
eller enligt värdepapperslagstiftning i någon delstat 
i USA eller enligt någon provinslag i Kanada. Därför 
får inga betalda units, aktier eller andra värdepapper 
utgivna av Bolaget överlåtas eller erbjudas till 
försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana 
undantagsfall som inte kräver registrering. Anmälan om 
teckning av units i strid med ovanstående kan komma 
att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende.

Med anledning härav kommer aktieägare som har sina 
aktier direktregistrerade på VP-konto med registrerade 
adresser i USA, Kanada, Australien, Schweiz, Sydkorea, 
Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller 
Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där deltagande 
skulle kräva ytterligare prospekt, registrerings eller 
andra myndighetstillstånd inte att erhålla några 
uniträtter på sina respektive VP-konton. De uniträtter 
som annars skulle ha levererats till dessa aktieägare 
kommer att säljas och försäljningslikviden, med 
avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana 
aktieägare. Belopp understigande 100 SEK kommer 
emellertid inte att utbetalas. 
   
Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare 
bosatta i utlandet 
Direktregistrerade aktieägare bosatta utanför Sverige 
(avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, 
Australien, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Nya Zeeland, 
Hongkong, Japan eller Sydafrika) vilka äger rätt att 
teckna units i Företrädesemissionen och som inte 
har tillgång till en svensk internetbank kan vända sig 
till Aqurat på telefon enligt ovan för information om 
teckning och betalning.

Teckning utan stöd av företrädesrätt, 
direktregistrerade aktieägare
Teckning av units utan stöd av företräde skall ske under 
perioden 30 november 2020 till och med den 14 
december 2020.
 
Observera att aktieägare som har sitt innehav 
förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde 
till sin förvaltare enligt dennes rutiner. (Detta för att 
säkerställa att teckning kan ske om depån är kopplad 
till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto 
(ISK) samt för att kunna åberopa subsidiär 
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företrädesrätt).

För direktregistrerade aktieägare ska anmälan om 
teckning av units utan företrädesrätt göras genom att 
anmälningssedel för teckning utan företräde fylls i, 
undertecknas och skickas till Aqurat på adress enligt 
ovan. Någon betalning skall ej ske i samband med 
anmälan, utan sker i enlighet med vad som anges 
nedan.

Anmälningssedel för teckning utan företräde skall vara 
Aqurat tillhanda senast klockan 15.00 den 14 december 
2020. Det är endast tillåtet att insända en (1) 
anmälningssedel för teckning utan företräde. I det fall 
fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart 
den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar 
kommer således att lämnas utan hänseende. Anmälan 
är bindande.
 
Vid teckning av units utan företräde samt vid andra 
företagshändelser där deltagande är frivilligt och 
tecknaren har ett eget val om deltagande, måste 
Aqurat hämta in uppgifter från dig som tecknare om 
medborgarskap och identifikationskoder. Detta följer 
av det regelverk för värdepappershandel som trädde 
i kraft den 3 januari 2018 (MiFiD II 2014/65/EU). För 
fysiska personer måste det nationella ID:t (NID) hämtas 
in om personen har annat medborgarskap än svenskt 
eller ytterligare medborgarskap utöver det svenska 
medborgarskapet. NID skiljer sig från land till land och 
motsvarar en nationell identifieringskod för landet. För 
juridiska personer (företag) måste Aqurat ta in ett LEI 
(Legal Entity Identifyer). Aqurat kan vara förhindrad 
att utföra transaktionen om inte alla obligatoriska 
uppgifter inkommer. Genom undertecknande av 
anmälningssedel i Företrädesemissionen bekräftas 
att förvärvaren har tagit del av memorandumet, 
samt förstått riskerna som är förknippade med en 
investering i de finansiella instrumenten. 

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av 
företrädesrätt 
För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av 
företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om 
tilldelning inom ramen för Företrädesemissionens 
högsta belopp. Tilldelning sker på följande grunder:

a) i första hand ske till de som har tecknat units 
med stöd av uniträtter och som önskar teckna 
ytterligare units, (oavsett om de var aktieägare på 
avstämningsdagen eller inte), pro rata deras teckning 
med stöd av uniträtter, och, i den mån detta inte kan 
ske, genom lottning;

b) i andra hand till övriga som har anmält intresse av 
att teckna units utan stöd av uniträtter, pro rata deras 
anmälda intresse, och, i den mån detta inte kan ske, 
genom lottning;

c) i tredje hand till de som har lämnat 

emissionsgarantier avseende teckning av units, pro rata 
deras ställda garantier. 

Övertilldelningsemission
För det fall företrädesemissionen blir övertecknad 
och för att betala ut ersättning i form av units 
till de som garanterar emissionen kan styrelsen i 
Net Trading Group besluta om en riktad emission 
(”Övertilldelningsemission”) på ytterligare upp 
till 12 500 000 units till samma villkor som i 
företrädesemissionen. Vid en eventuell överteckning av 
även denna emission kommer tilldelning att ske enligt 
samma principer som för företrädesemissionen.

Besked om tilldelning vid teckning utan 
företrädesrätt 

Besked om eventuell tilldelning av units tecknade 
utan företrädesrätt lämnas genom översändande 
av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. 
Betalning ska ske enligt besked på avräkningsnota, 
dock senast tre dagar efter utsänd avräkningsnota. 
Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit 
tilldelning. Units som ej betalats i tid kan komma 
att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid 
sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt 
detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit 
tilldelningen av dessa värdepapper komma att få svara 
för hela eller delar av mellanskillnaden 

Betald tecknad unit (BTU)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear 
så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några 
bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren 
en VP-avi med bekräftelse att inbokning av BTU har 
skett på tecknarens VP-konto. Depåkunder erhåller 
BTU och information från respektive bank eller 
förvaltare enligt dennes rutiner.

Handel med betald tecknad unit (BTU)
Handel med BTU kommer att ske på NGM Nordic SME 
från och med den 30 november 2020 fram till dess att 
Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, 
vilket beräknas ske omkring slutet av december 2020.

Leverans av tecknade aktier och teckningsoptioner
Omkring 7 dagar efter att Företrädesemissionen 
registrerats hos Bolagsverket, omvandlas BTU till aktier 
och teckningsoptioner. Omvandling sker utan särskild 
avisering från Euroclear. För de tecknare som har sitt 
innehav förvaltarregistrerat kommer information från 
respektive bank eller förvaltare enligt dennes rutiner. 

Villkor för Erbjudandets fullföljande
Styrelsen har rätt att återkalla eller tillfälligt avbryta 
emissionen på basis av ett förändrat marknadsläge, vid 
bud eller uppköp, eller om något sådant inträffar som 
enligt styrelsens bedömning kan äventyra emissionen 
alternativt tillgodoser befintliga aktieägare intressen 
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bättre. Styrelsen äger rätt att en eller flera gånger 
förlänga den tid under vilken anmälan om teckning 
och betalning kan ske. En eventuell förlängning av 
teckningstiden offentliggörs genom pressmeddelande.

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats 
kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av 
Företrädesemissionen. Offentliggörande kommer att 
ske genom pressmeddelande.

Tillämplig lagstiftning
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och 
regleras av svensk rätt.

Rätt till utdelning
De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första 
gången på den avstämningsdag för utdelning som 
infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats.

Aktiebok
Bolaget är ett till Euroclear Sweden AB anslutet 
avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift 
om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear 
Sweden AB med adress Euroclear Sweden AB, Box 
191, 101 23 Stockholm. 

Aktieägares rättigheter
Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, 
rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med 
mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns 
tillgänglig.

Information om behandling av personuppgifter 
Den som tecknar units i Företrädesemissionen kommer 
att lämna uppgifter till Aqurat. Personuppgifter som 
lämnats till Aqurat kommer att behandlas i datasystem 
i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla 

tjänster och administrera kundarrangemang. Även 
personuppgifter som inhämtats från annan än 
den kund som behandlingen avser kan komma 
att behandlas. Det kan också förekomma att 
personuppgifter behandlas i datasystem hos företag 
eller organisationer med vilka Aqurat samarbetar. 
Information om behandling av personuppgifter lämnas 
av Aqurat. Aqurat tar även emot begäran om rättelse 
av personuppgifter. Adressinformation kan komma att 
inhämtas av Aqurat genom en automatisk process hos 
Euroclear. 

Övrig information
I händelse av att ett för stort belopp betalats in av en 
tecknare för tecknade units kommer Aqurat ombesörja 
återbetalning av överskjutande belopp. Aqurat kommer 
i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift 
om ett bankkonto som Aqurat kan återbetala beloppet 
till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande 
belopp. En teckning av units, med eller utan stöd 
av uniträtter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte 
upphäva eller modifiera en teckning av units. 
Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar 
kan komma att lämnas utan beaktande. Om 
teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller 
betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning 
komma att lämnas utan beaktande eller teckning 
komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som 
ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas. 
Units som ej betalats i tid kan komma att överlåtas till 
annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse 
komma att understiga priset enligt detta erbjudande, 
kan den som ursprungligen erhållit tilldelningen av 
dessa värdepapper komma att få svara för hela eller 
delar av mellanskillnaden.
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NTG:s tidigare affärsidé har varit att erbjuda den nordiska marknaden en effektiv, billig och säker metod att handla 
produkter som konfektyr, godis, läsk, snacks, vitaminer, hälsokost och andra relaterade produkter med hög kvalitet 
över nätet. NTG beslutade i januari 2020 att avbryta verksamheten på grund av de nya reglerna där den norska 
regeringen beslutat att ta bort momsfrihet för inköp från utlandet, med verkan från och med den 1 januari 2020. 
Alla löpande avtal avslutades därefter med verkan från 20.03.31 med undantag för noteringskostnader, redovisning 
och revision. Den 14 september 2020 publicerades ett pressmeddelande avseende ett avtal med Lightcircle AS 
om ett omvänt förvärv. I och med det omvända förvärvet av Lightcircle kommer all väsentlig verksamhet i NTG att 
bedrivas genom Lightcircle AS. 

Lightcircle är ett nordiskt teknikföretag som fokuserar på elektroniska konsumentprodukter. Företaget har sitt 
huvudkontor i Kongsberg, Norge. Lightcircle har utvecklat, tillverkar och säljer KOKONG®, världens första app-
fria och autonoma smarta stickkontakt, liksom KOKONG EV, marknadens första dedikerade smarta stickkontakt 
för laddning av elbilar i vanliga vägguttag. Företagets unika laddningsteknik har utvecklats för säker, grön, 
energibesparande laddning av konsumentelektronik (allt från mobiltelefoner till hybrid- / elbilar). Kokong-
produkterna är enkla att använda för alla, oavsett ålder eller teknisk kompetens. Företagets energibesparande och 
laddningssäkra lösningar är perfekt positionerade för att ta vara på de stora marknadstrenderna kring energi och 
miljö. Lightcircle har också flera andra produkter under utveckling och ett mål att skapa ett nytt, nordiskt industriellt 
äventyr. 

Lightcircle har ingått distributionsavtal och produkterna är på väg att rullas ut i de stora elektronikbutikerna i 
Norden. Lightcircles innovativa lösningar har redan uppmärksammats globalt. År 2019 konstaterade BBC World 
News följande för tittare i 200 länder efter att ha testat produkten: “KOKONG® är en av de tjugo nya tekniska 
produkterna du behöver bry dig om.”

Vision
Att uppfattas, och väljas på grund av detta, som det säkraste, mest användarvänliga varumärket för laddning av 
konsumentelektronik, samt att utmärka sig genom funktionalitet och design.

Mission
Att ge en säkrare, grönare, enklare och mer estetiskt tilltalande laddning av vår elektronik samt att skydda 
människor, produkter och hem.

Värdeord
Säker, hållbar, vänskapligt, pålitlig och harmonisk. 

VERKSAMHETSBESKRIVNING
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PRODUKTER
Lightcircles produktportfölj består av tre produkter: KOKONG S, KOKOGN EV ZEN och KOKONG E. Samtliga 
produkter innehåller Lightcircles smarta teknologi som känner av när hemelektronik, elbilar eller andra fordon 
ansluts och först då påbörjar laddningen. Strömmen bryts sedan automatiskt när batteriet är fulladdat, enheten 
kopplas ifrån eller när ett fel upptäcks. 

KOKONG® är speciell på så sätt att den har en automatisk elektrisk styrning som övervakar och kontrollerar 
belastningen, begränsar strömförsörjningen till 10A (i enlighet med rådande föreskrifter för laddning i vägguttag i 
länder som till exempel Norge) och bryter strömmen när batteriet är fullt. Dessutom är den väggmonterad och har 
plats för att lindra viktbelastningen. Produkterna uppfyller DSB (Elsäkerhetsverkets) krav i Norge.

KOKONG S

KOKONG S är ett autonomt och smart vägguttag 
som förstår vilken typ av elektronik som är ansluten. När enheten är fulladdad eller när den kopplas bort bryts 
strömmen vilket förutom att spara ström förhindrar överhettning och risken för brand.

• Slår på/av strömmen själv – ingen app behövs för att styra den
• Sparar energi (ingen passiv energikonsumtion) 
• Förlänger batteriets livslängd - bra för hemelektroniken och miljön
• Elegant LED-lampa som indikerar laddning, strömstatus eller fel
• Stängs av automatiskt när den är fulladdad
• Den nya versionen kommer även med en ”touch-funktion” där strömmen kan kopplas av/på manuellt.
• Erhöll det norska priset ”DOGA-design vinner” i januari 2020.

Lampan indikerar 
strömtillförsel och fel

Barnsäker

Spår för enklare ikoppling
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KOKONG EV ZEN och KOKONG E

Lightcircles produktportfölj består av tre produkter: KOKONG S, KOKOGN EV ZEN och KOKONG E. Samtliga 
produkter innehåller Lightcircles smarta teknologi som känner av när hemelektronik, elbilar eller andra fordon 
ansluts och först då påbörjar laddningen. Strömmen bryts sedan automatiskt när batteriet är fulladdat, enheten 
kopplas ifrån eller när ett fel upptäcks. 

KOKONG är speciell på så sätt att den har en automatisk elektrisk styrning som övervakar och kontrollerar 
belastningen, begränsar strömförsörjningen till 10A (i enlighet med rådande föreskrifter för laddning i vägguttag i 
länder som till exempel Norge) och bryter strömmen när batteriet är fullt. Dessutom är den väggmonterad och har 
plats för att lindra viktbelastningen. Produkterna uppfyller DSB (Elsäkerhetsverkets) krav i Norge.

KOKONG EV ZEN
KOKONG EV ZEN är den första smarta stickkontakten för laddning av hybrid- och elbilar. Den gör vad 
laddningskablar och vanliga vägguttag inte klarar: Att koppla bort strömmen när enheten är fulladdad eller när ett 
fel upptäcks, vilket minskar risken för bränder och reducerar strömförbrukningen. Vanliga laddare förbrukar ström 
även när laddningen är klar, men KOKONG EV eliminerar denna passiva förbrukning. Smart, enkelt, säkert och 
hållbart.

KOKONG EV ZEN är så liten (16cm x 11cm x 6cm) att den passar var som helst och till ett pris som gör den mycket 
konkurrenskraftig i förhållande till konkurrerande produkter.

KOKONG E
KOKONG E bygger på samma teknik och funktionalitet 
som KOKONG EV ZEN men är speciellt anpassad för 
elcyklar och elscootrar. KOKONG E har en kontakt för 
direktanslutning till ett vanligt vägguttag och är den första 
smarta kontakten för säker laddning av micro mobility-
produkter som bland annat elcyklar- och elscootrar.
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PRISSTRATEGI
Prisstrategin är sammansatt och bestämd av Bolaget för att passa in i den övergripande varumärkesprofilen. 
Strategin har tagits fram i noga samråd med distributörer och diverse elektronikkedjor för att förankra 
marknadspriset.

KOKONG S
KOKONG S har prissatts med hänsyn till att KOKONG S har två stickkontakter medan konkurrenterna endast har 
ett. KOKONG S är därutöver en designprodukt. Priset är 599 NOK per styck – ett pris som ger en hög marginal vid 
direktförsäljning samt en något lägre marginal vid försäljning via partners.

KOKONG E
KOKONG E har inga tydliga konkurrenter på marknaden vilket ger Lightcircle en god möjlighet att prissätta 
produkten och skapa en god marginal. Priset är 1 149 NOK per styck 

KOKONG EV
KOKONG EV har prissatts med en strategi att vara marknadens mest prisvärda laddbox (”wallbox”) för laddning 
av el- eller hybridbil. Priset är 2 499 NOK per styck vilket ger en mycket bra marginal. Konkurrerande produkter är 
närmare dubbels så dyra och är antingen avsedda för snabbladdning hemma eller inte anpassad för att användas i 
en vanlig stickkontakt. Genom att erbjuda en smart kontakt för säker och grön laddning i hemmet och varhelst din 
elbil tar dig finns en stor marknadspotential.

PRODUKTUTVECKLING
Q1 2021: Optimerad version av KOKONG (G2) – en version 2.0 med lägre kostnadsbas och bättre funktionalitet. 
Bolaget planerar även att lansera en disruptiv funktionalitet i en produkt som får namnet KOKONG SX.
Lightcirle är ett av 300 bolag globalt som är inbjudna att delta i den exklusiva konferensen Start-up Grind Sillicon 
Valley i februari för att knyta band till partners och förbereda lansering i USA.

Q1 2021 och framåt: Baserat på KOKONG G2 utvecklas versioner av KOKONG S, KOKONG E och KOKONG EV 
som är anpassade för den amerikanska marknaden.

Q2 2022 och framåt: KOKONG kopplas till WiFi och kan integreras med till exempel Amazon Alexa, Google Home, 
mot konsumentens mobiltelefon och mot andra relevanta system.

KOKONG WALL SOCKET. ”The end game” där KOKONG-tekniken anpassas i vanliga vägguttag. Detta steg 
markerar övergången till att göra tekniken till en allmän egendom och sätta en helt ny standard för vägguttag i hem, 
hotell, arbetsplatser, stugor och andra platser. 
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ORGANISATIONSSTRUKTUR
All verksamhet bedrivs genom NTG:s helägda dotterbolag Lightcircle AS.

NET TRADING GROUP NTG AB

LIGHTCIRCLE AS

Produkt- &  
teknologiutveckling

Produktion Distribution

Produktion- och teknologiutveckling
Produkt- och teknikutveckling hanteras av företaget själv. Bolaget anlitar konsulter och/eller partners med 
spetskompetens inom design, kommunikation, elektronik etc. På sikt är målet att anställa personal och på så sätt 
säkerställa att kompetensen finns i företagets. Företaget äger all teknikutveckling relaterad till Bolagets produkter 
som har utvecklats med hjälp av externa konsulter och/eller partners.

Produktion
Bolagets produkter tillverkas av Incap Electronics U.O, Estland. Incap är ett börsnoterat företag (Helsingfors) med 
produktionsanläggningar i Baltikum, Indien och Asien. Projektledning för produktutvecklingen och förproduktionen 
utförs av Ten Twelve U.O. Ten Twelve är ett industriellt designföretag baserat i Tallinn och är företagets partner 
inom FoU, inköp och produktionsplanering.

Distribution
Distributionen sker vi den egna hemsidan eller via distributionspartners. Inom Norden och Baltikum har Lightcircle 
ingått distributionsavtal med Aurora Group. Bolaget har även distributionsavtal med Amazon. 

Aurora Group
Aurora Group är den ledande distributionspartner i Norden, med mer än 100 års erfarenhet av distribution 
av elektronik och verksamhet i mer än tio länder. Distribution baseras på ett centrallager i Jönköping och ett 
satellitlager i Lilla Edet i Västra Götaland norr om Göteborg. Intern försäljning hanteras lokalt medan support och 
back office-funktioner utförs från huvudkontoret i Ballerup, Danmark.Lightcircle har ett exklusivt distributionsavtal 
med Aurora Group.
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VÄSENTLIGA AVTAL
Avtal 1: Aurora Group AS.
Nordiskt samarbetsavtal för försäljning och distribution och varumärkesbyggande av KOKONG. Samarbetet 
innebär att Aurora har ett försäljningsmål på 10 000 det första året och därefter 40 000 produkter per år. 
Avtalet är långsiktigt där Lightcircle/NTG och Aurora väljer ut relevanta kedjor och Aurora säljer produkterna 
och förhandlar villkoren. De har volymincitament i form av procentuell rabatt av inköpspriset. Parterna delar 
marknadsföringskostnaderna med vardera 4 % i förhållande till omsättningsvolymen. Avtal som ingåtts från och med 
idag:

a. Elkjop / Elgiganten / Giganti (Norge, Sverige, Danmark, Finland)
b. Power (Norge, Sverige, Danmark, Finland)
c. Bygghemma Sverige

Avtal 2: Amazon Sverige (EU-expansion).
Avtalet ingicks direkt av Lightcircle. Avtalet innebär att varumärket KOKONG prioriteras i Amazon Brand Registry, att 
Amazon får cirka 10 % av försäljningen (7–12 % beroende på vilken produktkategori) och att Bolaget får tillgång till 
prioriterade aktiviteter och en egen kontaktperson. Dessutom är Amazons marknad öppen (Storbritannien, Tyskland, 
Frankrike, Spanien, Italien, Nederländerna) för Bolaget så snart de är redo att expandera.

Avtal 3: Foto.no.
Försäljning av KOKONG via varumärkesbutiker i Oslo Bar Code och online, samt i Bresson-systemet och 
andra fotorelaterade kedjor. Avtalet börjar gälla i slutet av november 2020 (men ingicks tidigare i väntan på 
produktlansering).

Avtal 4: Incap Electronics O.U.
Bolagets produktionspartner i Estland. Kan skala upp med ökande volym. Producerar alla KOKONG-produkter idag.

Avtal 5: TenTwelve. 
TenTwelve projektleder och designar KOKONG i Estland. Partner för produktutveckling, prototyper samt inköp och 
samordning med Incap Electronics rörande produktion.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Bolaget anser sig inte vara beroende av patent i större utsträckning. Bolagets Know-how och kombinationen av 
den krypterade laddningsalgoritmen och Kokong PCB/hardware gör att produkterna är mycket svåra att återskapa. 
Nedan följer en sammanställning över de certifikat, varumärkesskydd och patent som Bolaget har idag eller 
planerar att ansöka om.

Certifiering
• Första generationen (G1) av KOKONG blev UL-certifierat för användning i Europa i augusti 2019. 
• Lightcircle ämnar inom en snar framtid ansöka om separat UL-certifiering för nya planerade produkter, inklusive 

KOKONG G2, KOKONG USA, KOKONG + och KOKONG WALL SOCKETS.

Varumärkesskydd och patent
• Varumärket LIGHTCIRCLE OF NORWAY godkända och registrerade i Norge (kan utökas internationellt).
• Designpatent godkänt för KOKONG i Norge (kan utökas internationellt).
• KOKONG REG.TRADEMARK är godkänt i Norge. 
• KOKONG REG.TRADEMARK ansökt för EU: Väntar avgörande 
• Patentansökan NO 20180387 Elektrisk strömförsörjningsanordning och tillhörande system: Ansökan inskickad 

men Bolaget valt att inte fullfölja.
• Ny patentansökan som skyddar KOKONG-funktionalitet vid algoritmbaserad sekvensering och detektering 

av olika belastningar som skiljer bl.a. mellan uppladdningsbara enheter och fasta enheter: Ansökan kommer 
lämnas in i december 2020.
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HISTORIK

2017 Lightcircle AS bildas och tilldelas andra plats i försäkringsbolaget Ifs “Safer Everyday” - tävling

2018 Första produkten förhandsäljs via nätbutik

2019 BBC World News testar och berömmer produkten globalt

Distributionsavtal Aurora Group

UL godkänd inom EU

2020 Designpris DOGA, Norges mest prestigetunga design-och arkitekturtävling

Kokong EV för elbil färdigställs och Kokong E för ”Micro mobility”

Avtal ingås med EL giganten/ELkjöp, Power, och Bygghemma

Alla produkterna säljs via återförsäljare och nätbutik

Omvänt förvärv av NTG

Försäljningsavtal ingås med Amazon Sverige

Avtal ingås med Bygghemma
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Lightcircle of Norway är verksamma på en marknad 
som innefattar konsumentelektronik med fokus 
på hållbar energi (smarthomes). Smarthomes är 
förlängningen av “fastighetsautomation” till bostäder 
avsedda som privata hem. Det är automatisering av 
hem, hushållsarbete- eller aktivitet. Hemautomation 
kan inkludera centraliserad styrning av belysning, VVS, 
(uppvärmning, ventilation och luftkonditionering), 
apparater och andra system, för att underlätta, 
förbättra bekvämlighet, energieffektivitet 
och säkerhet. Hemautomation för gamla och 
funktionshindrade kan ge ökad livskvalitet för personer 
som annars skulle behöva personlig assistans eller 
institutionsvård.

Smarthome är en marknad som befinner sig i 
kraftig tillväxt och har en global marknadspotential. 
Huvudmarknaderna för bolaget är Norden, Europa 
och Nordamerika. Bolaget har idag etablerade 
distributionskanaler med aktörer av större karaktär 
till samtliga marknader där de är aktiva. Under första 
kvartalet 2020 växte smarthome-marknaden med 
3,8 % jämfört med samma period föregående år 
enligt International Data Communications (IDC). 
Det totala värdet på smarthomes-marknaden var 
2019 uppskattat till 64,4 miljarder USD enligt det 
amerikanska analyshuset Mordorintelligence. Enligt 
Mordorintelligence beräknas det totala värdet för 
smarthome-marknaden uppgå till 246 miljarder USD 
2025 vilket motsvarar en CAGR % på 25 % mellan 
2020–2025 där den snabbast växande marknaden är 
Nordamerika vilket visar att bolaget är rätt i tid med 
sina produkter. 
 
Marknadspotential
Smarthome-hushåll äger vanligtvis flera 
mobiltelefoner, surfplattor, datorer, elcyklar, elbilar 
med mera som utgör ett behov av bolagets produkter; 
KOKONG S och KOKONG EV Smartsocket som 
finns tillgängliga på marknaden genom Lightcircle of 
Norway. Enligt bolaget kan det endast i Skandinavien 
identifieras cirka 1,8 miljoner smarthomes som 
är i målgruppen för KOKONG S och KOKONG EV 
Smartsocket. Dessutom har bolagets produkter en 
unik position i flera marknader som befinner sig i 
kraftig tillväxt och som förväntas ha en fortsatt kraftig 
tillväxt kommande år. 

Ökad efterfråga på el-bilsmarknaden
Enligt ACEA ökade försäljningen av laddbara bilar i EU 
med 77 % under det första halvåret 2020 jämförbart 
med samma period föregående år. Räknas EFTA 
(Norge, Schweiz, Lichtenstein, Island och England) 
in är den siffran 62 %. Den totala marknadsandelen 

MARKNAD
för laddbara bilar i EU är 7,2 % och efterfrågan väntas 
förbli fortsatt stark. 

Statistik från elbilsföreningen visar att 63 %, cirka 
130 000 elbilsägare, använde ett vanligt uttag för 
hemladdning av elbilar i Norge 2017. Detta möjliggör 
en betydande försäljningspotential av KOKONG 
EV Smartsocket som i framtiden kan ersätta den 
traditionella laddningsstationen. Genom att använda 
KOKONG EV Smartsocket minimerar konsumenten 
risken att det sker en olycka då den automatisk stängs 
av när batteriet är fulladdat eller om den upptäcker 
något fel på laddningen. Eftersom en traditionell 
laddare även drar ström när den inte används 
eller om batteriet är fulladdat, är de traditionella 
laddarna kostsamma och miljöovänliga i jämförelse 
med Lightcircles produkter. Enligt United States 
Enviromental Protection Agency (EPA) beräknas 
den passiva elförbrukningen stå för ca 5–10 % av 
hushållens totala förbrukningen vilket helt elimineras 
med användning av produkterna Lightcircle erbjuder 
marknaden. 

Snabbt växande el-scooter- & el-cykelmarknad 
Enligt en marknadsrapport från Grandviewresearch 
2019 beräknas den globala el-scootermarknaden 
2020 uppgå till 20 miljarder USD och de räknar med 
att marknaden kommer växa kraftigt kommande åren. 
2030 beräknar de att den globala marknaden för 
el-scootrar kommer uppgå till 42 miljarder USD med 
en genomsnittlig tillväxttakt (CAGR) på 7,7 % mellan 
2020–2030 vilket enligt Lightcircle of Norway ökar 
behovet av bolagets produkter. El-cykelmarknaden är 
också en marknad i tillväxt. Enligt analyshuset Allied 
Market Research uppskattades den globala marknaden 
uppgå till 16 miljarder USD 2017. Till 2025 förväntas 
marknaden växa till att uppgå till 24 miljarder USD 
med en CAGR på 4,9 % samt med en stark tillväxt i de 
regioner där Lightcircle of Norway är verksamma i, 
vilket innebär hög potentiell efterfrågan på KOKONG 
E Smartsocket som kan ersätta de traditionella 
laddningsstationerna som huvudsakligen används vid 
uppladdning av el-scootrar & el-cyklar idag. 
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KUND- OCH MARKNADSFOKUS

USA

EUROPA

NORDEN

Distribution

Distribution

US income profile vs purchase of Smart 
Home Control and Connected Devices

Low income

Medium income

High income

• KOKONG fokus på marknaden i Norden, 
Europa och Nordamerika 

• Internationell expansion beror på vilka 
distributionskanaler företaget lyckas etablera

Källa: Statista.com (USA)



24
INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I NET TRADING GROUP NTG AB

KONKURRENTER

KOKONG
Det finns konkurrenter på marknaden som erbjuder produkter som delvis fyller samma funktion som KOKONG 
men ännu ingen som erbjuder samma helhetslösning som Bolaget erbjuder marknaden. Detta innebär att 
Lightcircle of Norway får en unik position på en marknad i kraftig tillväxt.
1) Stickkontakt 2) Smarta kablar och laddare 3) Smartplugg 4) Energibesparing  

Energibesparing El-uttag och annan elektronisk 
utrustning

Kontakter och uttag Smarta laddkablar och laddare 
för mobil och läsplatta

App

Hårdvara + app

12

3 4

Hårdvara + app
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KOKONG EV Smartsocket
Det finns flera leverantörer av laddningsboxar för elbilar, men dessa prioriterar snabb laddning hemma och 
i ett prisintervall från 10,000 –20,000, inklusive installation (8 –18,000 utan installation). Lightcircle är just 
nu ensamma på marknaden gällande den lösning de erbjuder. Det är en prisvärd, säker, grön och autonom 
smartsocket för nattladdning hemma i ett vanligt uttag och som tillhandahålls i vanliga elektronik- och 
biltillbehörskedjor. 
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FINANSIELL INFORMATION
Nedan presenteras Net Trading Groups finansiella ställning i sammandrag för räkenskapsåren 2018 och 2019 samt 
för det tredje kvartalet 2019 och 2020. Nedanstående finansiell översikt för helåret 2018 och 2019 är hämtad ur 
Bolagets årsredovisning för respektive år. Den finansiella informationen för Q3 2020 är hämtad från Bolagets 
kvartalsrapport för Q3 2020 som varken är reviderad eller översiktligt granskad av Bolagets revisor. Följande 
information bör läsas tillsammans med de reviderade rapporterna och de icke reviderade kvartalsrapporterna 
som införlivas genom hänvisning. Samtliga reviderade rapporter finns att tillgå på Bolagets hemsida, www.
ntginvestor.se. Årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2019 är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är 
oförändrade jämfört med föregående år. Bolagets revisor har ej granskat några delar i Memorandumet. Samtliga 
värden är angivna i SEK om inget annat anges.

Belopp i kSEK 2020-01-01 
-2020-09-30 

2019-01-01 
-2019-09-30

2019-01-01 
-2019-12-31

2018-01-01 
–2018-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 1 024 51 084 63 350 89 037
Övriga rörelseintäkter 551 75 79 402

1 575 51 159 63 428 89 440

Rörelsens kostnader
Handelsvaror -941 -31 398 -39 123 -53 638
Övriga rörelsekostnader -2 080 -24 059 -29 446 -43 857
Rörelseresultat -1 446 -4 298 -5 140 -8 056

Resultat från finansiella poster 2 006 -1 1 -36
Resultat efter finansiella poster 560 -4 229 -5 140 -8 075

Resultat före skatt 560 -4 229 -5 140 -8 075

Skatt på årets resultat -3 037 745
Årets resultat 560 -4 299 -8 176 -7 330

Hänförligt till Moderföretagets 
aktieägare

560 -4 299 -8 176 -7 330

RESULTATRÄKNINGAR - KONCERNEN
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Belopp i kSEK 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utgifter för utveck-
lingsarbeten och liknande arbeten

20 230 200 738
20 230 200 738

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installa-
tioner

24 186 60 162

24 186 60 162
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran 0 3 037 0 3 037

0 3 037 0 3 037

Summa anläggningstillgångar 44 3 453 260 3 937

Omsättningstillgångar

Varulager m m 0 104   
68

1 403

Övriga fordringar 102 3 238 2 376 5 212
Kassa och Bank 1 001 2 795 1 636 5 129
Summa omsättningstillgångar 1 103 6 137 4 079 11 7443

Summa Tillgångar 1 147 9 590 4 339 15 681

BALANSRÄKNINGAR – KONCERNEN 

Belopp i kSEK 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Summa eget kapital 1 020 4 099 465 8 708
Kortfristiga skulder 127 5 491 3 874 6 972
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 147 9 590 4 339 15 681
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Belopp i kSEK 2020-01-01 
-2020-09-30

2019-01-01 - 
2019-09-30

2019-01-01 
-2019-12-31

2018-01-01 
-2018-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 560 - 4299 -5 140 -8 075
Justeringar för poster som inte ingår i kas-
saflödet, m m 

-759 710 797 190

-199 -3 589 -4 343 -7 885
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
för förändringar av rörelsekapital

-199 -3 589 -4 343 -7 885

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 5 1 464 948 1 069
Kassaflöde från den löpande verksamheten -194 -2 125 -3 395 -6 816

Kassaflöde från investeringsverksamheten -441 -208 -97 -530

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 0 3 420

Årets kassaflöde -635 -2 334 -3 493 -3 926
Likvida medel vid årets början 1 636 5 129 5 129 9 055
Likvida medel vid årets slut 1 001 2 795 1 636 5 129

KASSAFLÖDESANALYS – KONCERNEN 

Koncernnivå 
Belopp i kSEK

Aktiekapital Fond för utv. 
utg.

Övrigt tillskjutet 
kapital

Periodens 
resultat

Totalt eget 
kapital

Eget kapital 2018-12-31 782 26 15 230 -7 330 8 708
Resultatdisp enl stämma -7 330 7 330 0
Omräkningsdiff -310 -310
Återföring utv kostn -4 299 -4 299
Eget kapital 2019-09-30 782 26 7 590 -4 299 4 099
Återföring utv kostn -5 5 0
Omräkningsdiff 140 140
Periodens resultat -5 399 -5 399
Eget kapital 2019-12-31 782 16 7 843 -8 176 465
Resultatdisp enl stämma -8 176 8 176 0
Omräkningsdiff -5 -5
Återföring utv kostn -5 5 0
Periodens resultat 560 560
Eget kapital 2020-09-30 782 11 -333 560 1 020

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
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Koncernens nyckeltal 
Belopp i kSEK

2020-01-01 - 
2020-09-30

2019-01-01 – 
2019-09-30

2019-01-01 – 
2019 -12-31

2018-01-01 – 
2018-12-31

Nettoomsättning 1 024 51 084 63 350 80 037
Rörelsemarginal % -12,56 -8,41 -8,11 -9,05
Balansomslutning 1 147 9 590 4 339 15 681
Soliditet % 89,9 42,7 10,72 55,53
Medelantalet medarbetare* 1 3 3 3

NYCKELTAL

*Medarbetare engagerade på konsultbasis

Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal Rörelseresultat / Nettoomsättning.
Balansomslutning Totala tillgångar.
Soliditet  (Totalt eget kapital + eget kapital andel av obeskattade reserver) / Totala tillgångar
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KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

Nedan presenteras kommentarer till den finansiella utvecklingen för NTG. Alla belopp är angivna i KSEK och 
jämförelsetal motsvarande föregående period anges inom parentes ().

Nettoomsättning
Nettoomsättningen för koncernen uppgick under 
helåret 2019 till 63 350 KSEK (89 037 KSEK) Under 
första tre kvartalen 2020 uppgick koncernens 
nettoomsättning till 1 024 KSEK (51 084 KSEK). 
Den stora skillnaden mellan kvartalen hänförs till att 
Bolaget avvecklat all verksamhet under 2020. 

Rörelseresultatet
Rörelseresultatet för helåret 2019 uppgick till -5 140 
KSEK (-8 056 KSEK). Rörelseresultatet för de första 
tre kvartalen 2020 i koncernen blev -1 446 KSEK (-4 
298 KSEK).

Finansiell status
Per den 31 december 2019 uppgick koncernens 
likvida medel till 1 636 KSEK (5 129 KSEK). Per 30 
september 2020 uppgick koncernens likvida medel 
till 1 001 KSEK (2 114). 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2019
NTG avslutade verksamheten mot den finska 
marknaden då styrelsen bedömde att det var för stor 
risk och även på lång sikt svårt att uppnå lönsamhet.
Under oktober beslutade den norska regeringen att 
avveckla momsfriheten på 350 NOK från och med 
den 1 januari 2020.
NTG beslutade att byta verksamhet i MaxGodis för 
att fokusera på “bäst före datum” varor av godis samt 
snacks och drycker för att ersätta borttagande av 
350-gränsen 2020.
13 december beslutade styrelsen för det finska 
dotterbolaget att begära Net Trading Group Åland 
(CB i konkurs.

Väsentliga händelser efter räkenskapsåret 2019 
slut
Styrelsen för NTG beslutade den 23 januari att 
avbryta MaxGodis verksamhet. Beslutet fattades 
eftersom bolagets försäljning av godis, snacks och 
drycker minskat dramatiskt jämfört mot tidigare 
affärsmodell.
Beslutades att avyttra det norska dotterbolaget med 
verksamheten MaxSnus.no till en norsk investerare 
för 1,2 miljoner NOK.
Samtliga avtal rörande MaxGodis verksamhet är 
uppsagda och avslutas vid utgången av mars månad 
2020. Därefter återstår endast kostnader relaterade 
kring bolagets notering.

Väsentliga händelser under perioden juli – 
september 2020 
Det har under perioden inte bedrivits någon operativ 
verksamhet i NTG. 
Ledningen och styrelsen har under perioden arbetat 
med att förhandla och utvärdera potentiella företag 
för en RTO (omvänt förvärv).

Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens 
utgång
NTG har ingått avtal med Lightcircle AS om ett 
omvänt förvärv (RTO). 
Vid extra bolagsstämma 6 november beslutades om 
apportemission där NTG förvärvade Lightcircle AS. 
Stämman valde ny styrelse. 
Styrelsen utsåg Morten Revill till ny VD. 
Styrelsen beslutade den 17 november om 
företrädesemission med stöd av bemyndigande från 
bolagsstämman.
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FINANSIELL INFORMATION LIGHTCIRCLE AS
Nedan presenteras Lightcircle AS finansiella ställning i sammandrag för räkenskapsåren 2018 och 2019. 
Nedanstående finansiell översikt för helåret 2018 och 2019 är hämtad ur Bolagets årsredovisning. Följande 
information bör läsas tillsammans med de reviderade rapporterna som införlivas genom hänvisning. Samtliga 
reviderade rapporter finns att tillgå på Bolagets hemsida, www.ntginvestor.se. Årsredovisningen för räkenskapsåret 
2019 är upprättad i enlighet redovisningslagen och god redovisningssed för små företag i Norge. Bolagets revisor 
har ej granskat några delar i Memorandumet. Samtliga värden är angivna i NOK om inget annat anges.

Belopp i kNOK 2019 2018

Försäljning 87 10 
Nettoomsättning 87 10 

  
Handelsvaror -77 -
Personalkostnader -749 -439 
Av- och nedskrivning av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -441 -34 

Övriga rörelsekostnader -1 226 -929 
-2 494 -1 402 

Rörelseresultat -2 407 -1 392 
 

Finansnetto -30 -20

Resultat före skatt -2 437 -1 412 
Årets resultat -2 437 -1 412 

RESULTATRÄKNINGAR
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Belopp i kNOK 2019 2018
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Forskning och 
Utveckling 2 652 2 196 

2 652 2 196 

Anläggningstillgångar 
Driftsutrustning, inventarier, verktyg, kontorsmaskiner etc. 205 256 

Summa anläggningstillgångar 205 256 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andra förändringar - 10 

Summa finansiella anläggningstillgångar - 10 
Summa anläggningstillgångar 2 857 2 462 

Omsättningstillgångar 0 7 
Kundfordringar
Övriga fordringar 110 596 

110 603 

Bankinsättningar, kontanter osv 135 235 
Totala bankinsättningar, kontanter och liknande 135 235 
Summa omsättningstillgångar 245 838 
Totala tillgångar 3 102 3 301 

EGET KAPITAL OCH SKULD  

Eget kapital inbetalt eget kapital 
Aktiekapital (192 236 aktier á 0,30 NOK) 58 53 

Överkurs                                                                                            1 576 2 899 
Övrigt eget kapital                                                    429 0 
Totalt inbetalt eget kapital 2 063 2 953 
Summa eget kapital 2 063 2 953 

Skuld 
Annan långfristig skuld 
Skuld till kreditinstitut

165 216 

Övriga långfristiga skulder 165 216 
Summa långfristiga skulder 165 216 
Kortfristiga skulder 508 0 
Förfallna offentliga avgifter 92 54 
Övriga kortfristiga skulder 275 79 
Summa kortfristig skuld 874 132 
Total skuld 1 039 348 
Summa eget kapital och skuld 3 102 3 301 

BALANSRÄKNINGAR
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PROFORMA NTG LIGHTCIRCLE

Moderbolagets balansräkning 
 i sammandrag

Proforma 
med 

Lightcircle AS

Net Trading 
Group AB

Proforma med 
Lightcircle AS

Net Trading 
Group AB

Belopp i kSEK 2020-09-30 2020-09-30 2019-12-31 2019-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Summa immateriella anläggningstillgångar 20 20 85 85

Summa materiella anläggningstillgångar 23 23 37 37

Summa finansiella anläggningstillgångar 16 903 0 17 003 100

Summa anläggningstillgångar 16 946 43 222 222

Omsättningstillgångar

Övriga fordringar 103 103 2 542 2 542

Kassa bank 1 001 1 001 1 273 1 273

Summa omsättningstillgångar 1 104 1 104 3 815 3 815

Summa tillgångar 18 050 1 147 20 940 4 037

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Summa eget kapital 17 923 1 020 18 884 1 981

Kortfristiga skulder 127 127 2 056 2 056

Summa eget kapital och skulder 18 050 1 147 20 940 4 037

Nedan följer proformabalansräkningen för moderbolaget i NTGs koncern med hänsyn taget till det omvända 
förvärvet. I proformabalansräkningen har beaktats förvärv av Lightcircle AS, 269 920 aktier á 62,62 kr, summa 16 
903 472 kr. Förvärvet har betalats med nyemitterade aktier i Net Trading Group AB, 41 837 600 aktier á 0,404 kr 
summa 16 903 472 kr.
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STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 
OCH REVISOR

Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med högst 10 suppleanter. 
Styrelseledamöter och suppleanter väljs av bolagsstämma. Styrelsens uppdrag gäller till nästkommande årsstämma. 
Samtliga styrelsemedlemmar kan nås via Bolagets huvudkontor på Södra larmgatan 4, 411 16 Göteborg. Styrelsens 
arbete styrs av aktiebolagslagen, bolagsordningen och framtagen arbetsordning styrelsen antagit.

STYRELSE

Stein Bemer, 55 år, Styrelseordförande
Stein har studerat företagsekonomi vid Handelshögskolan BI. Han har lång erfarenhet från affärsutveckling och 
ledning av tillväxt- och omstruktureringsprocesser inom transport, flygbranchen och turism och har under många 
år haft ledande positioner i SAS koncernen, nationellt och internationellt. Stein har arbetat med rådgivning och 
som management-for-hire, bland annat som VD för Handicare Group i Norden, nystartade företag, transportsektorn 
samt kund- och lojalitetsprogram och är nu partner i Risk Information Group AS.

Aktieinnehav i NTG: 0

Bolagsengagemang de senaste fem åren Position Tidsperiod

Flytoget AS Ledamot Pågående

Covestor AS Ordförande Pågående

Antoti AS Ordförande Pågående

Tidbanken AS Ledamot Under perioden avslutat

Handicare A/S Ordförande Under perioden avslutat

Delägarskap över 10 % de senaste fem åren Kapital (%) Röster (%) Tidsperiod

Antoti AS 100% 100% Pågående

Covestor AS 20% 20% Pågående

Tidbanken AS 10% 10% Under perioden 
avslutat
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Roar Sandvik, 56 år, Styrelseledamot 
Roar har lång erfarenhet från foto- och videoindustrin och även inom hotellutveckling genom ägande i Valdres 
alpincenter. Han har även gedigen erfarenhet från vin- och spritindustrin genom ett betydande ägarskap i 6 
olika företag mellan 2011 – 2016. Han grundade FotoVideo 2001, som under perioden 2011–2013 gick samman 
med Scandinavian Photo Group AB. 2016 grundade han Foto.no AS som under 2018 förvärvade Interfoto AS, 
Bresson AS och Fotocare AS som under 2020 kommer att bidra med 500 miljoner norska kronor i omsättning till 
företagsgruppen.

Aktieinnehav NTG: 1 772 425 (privat och via bolag Rets AS)

Bolagsengagemang de senaste fem åren Position Tidsperiod

Rets AS Ordförande Pågående

Prodigital AS Ledamot Pågående

Foto.no AS Ordförande Pågående

Bresson AS Ordförande Pågående

Fotocare AS Ordförande Pågående

Danebu Panorama AS Ledamot Pågående

Valdres Alpin Holding AS Ledamot Pågående

Citius AS Ordförande Pågående

Danebu AS Ordförande Pågående

Danebu Kongsgaard AS Ordförande Pågående

Delägarskap över 10 % de senaste fem åren Kapital (%) Röster (%) Tidsperiod

Rets AS 35% 35% Pågående

Prodigital  AS via Rets AS 50% 50% Pågående

FotoVideo AS via Rets AS 43% 43% Pågående

Citius  AS via Rets AS 100% 100% Pågående

Danebu  AS  via Prodigital AS 50% 50% Pågående

Danebu Kongsgaard AS via Prodigital AS 50% 50% Pågående

Danebu Panorama AS via Prodigital AS 50% 50% Pågående

Valdres Alpin Holding AS  via Prodigital AS 30,5% 30,5% Pågående
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Morten Hansson, 72 år, Styrelseledamot
Tidigare VD Net Trading Group. Grundare & tidigare CEO för Easy Park AS. Tidigare Sales Director på IBM.

Aktieinnehav NTG: 0

Bolagsengagemang de senaste fem åren Position Tidsperiod

Sameiet Dagaliveien 31 Ordförande Pågående

Byggkjøp Ledamot Under perioden avslutat

Net Trading Group NTG AB Ledamot Pågående

MH Morten Hansson Ordförande Under perioden avslutat

Morten Revill, 49 år Styrelseledamot, 
Se ”Ledande befattningshavare”.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Morten Revill, 49 år, VD, 
Lång erfarenhet som serieentreprenör sedan 1997, särskilt inom teknikutveckling och licensiering. Morten har 
också varit managementkonsult inom innovationsstrategi för styrelsen för stora företag som Santander Consumer 
Bank Nordic. Morten har också varit rådgivare till flera VD: ar och har också publicerat en bok i USA och Norge om 
entreprenörskap.

Aktieinnehav NTG: 9 262 490 (privat och via bolag Silent Tiger Holding)

Bolagsengagemang de senaste fem åren Position Tidsperiod

Lightcircle AS Ordförande Pågående

Net Trading Group NTG AB Ledamot Pågående

Inneox AS Innovation Consultant 2014-2016

Silent Tiger Holding AS Ordförande Pågående

Delägarskap över 10 % de senaste fem åren Kapital (%) Röster (%) Tidsperiod

Byggkjøp 0% 0% Under perioden avslutat

Net Trading Group NTG AB 0% 0% Under perioden avslutat

MH Morten Hansson 0% 0% Under perioden avslutat

Delägarskap över 10 % de senaste fem åren Kapital (%) Röster (%) Tidsperiod

Lightcircle AS 37% 37% Under perioden avslutad*

Silent Tiger Holding AS 100% 100% Pågående

Net Trading Group NTG AB 16% 16% Pågående

Lønnskontoret AS 100% 100% Pågående

*Omvandlat till aktier i Net Trading Group NTG AB i samband med det omvända förvärvet.
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13 december 2019 beslutade styrelsen för det finska dotterbolaget att begära Net Trading Group Åland AB i konkurs. 
Utav nuvarande styrelse i Net Trading Group NTG AB fanns endast Morten Hansson representerad i Net Trading 
Group Ålands ABs styrelse vid tillfället. Utöver ovan nämnda händelse har under det senaste fem åren har ingen 
styrelseledamot eller ledande befattningshavare (i) dömts i bedrägerirelaterade mål, (ii) representerat ett företag 
som försatts i konkurs eller i likvidation, eller varit föremål för konkursförvaltning, (iii) varit föremål för anklagelse 
och/eller sanktion av i lag eller förordning bemyndigande myndigheter (däribland godkända yrkessammanslutningar) 
eller (iv) förbjudits av domstol att ingå som medlem i ett företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från 
att ha ledande eller övergripande funktioner hos ett företag.

Intressekonflikter och familjeband
Det föreligger inga intressekonflikter mellan styrelseledamöters eller ledande befattningshavares skyldigheter 
gentemot Bolaget och sådan styrelseledamots eller sådan ledande befattningshavares privata intressen och/eller 
andra åtaganden
Det förekommer inga familjeband mellan styrelseledamöter och ledande befattningshavare.

Styrelsens arbetsformer
Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstämma. En styrelseledamot äger rätt att när som helst frånträda sitt 
uppdrag. Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning. Verkställande direktörens arbete regleras 
genom instruktioner för VD. Såväl arbetsordning som instruktioner fastställs årligen av Bolagets styrelse. Frågor som 
rör revisions- och ersättningsfrågor beslutas direkt av Bolagets styrelse.

Ägarstyrning och styrelserepresentation
Bolagets styrelse och ledning arbetar med en aktiv ägarstyrning och Bolagets största ägare finns representerad i 
styrelsen.

Bolagets revisor och revision
Bolagets revisor är Lars-Ola Jäxvik som revisor samt Roger Mattsson som revisorssuppleant Adress: KPMG Norra 
Hamngatan 22, 404 39 Göteborg. Mandatperioden är ett år i enlighet med Aktiebolagslagens bestämmelser.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR AVSEENDE STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR

Ersättning till styrelseledamöter
Årsstämman den 29 juni 2020 beslutade att inget styrelsearvode ska utgå.
Årsstämman den 22 maj 2019 beslutade att styrelsearvode skall utgå med totalt 325 500 kronor, 139 500 kronor 
till styrelseordföranden (3 prisbasbelopp) och 93 000 kronor (2 prisbasbelopp) vardera till två externa ordinarie 
styrelseledamöter.
Årsstämman den 24 maj 2018 beslutade att styrelsearvode skall utgå med tre prisbasbelopp till styrelsens 
ordförande och två prisbasbelopp till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, totalt sju 
prisbasbelopp.

För ytterligare information om övriga ersättningar se ”Transaktioner med närstående” senar i detta Memorandum.

Ersättning till verkställande direktör
Koncernens VD är anställd av Bolaget och har enligt gällande avtal fast månadslön om 115 000 SEK. Avtalet är 
tecknat på marknadsmässiga villkor.

För ytterligare information om övriga ersättningar se ”Transaktioner med närstående” senar i detta Memorandum.

Ersättning till revisor
Till revisor utgår ersättning enligt löpande och godkänd räkning. 

ERSÄTTNING TILL STYRELSELEDAMÖTER, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH REVISOR
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AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN 

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 500 000 SEK och högst 10 000 000 SEK. Antalet aktier ska vara lägst 48 500 
000 och högst 194 000 000. Registrerat aktiekapital uppgår inför Erbjudandet till 2 938 969,61 SEK. Kvotvärdet 
är 0,052 SEK. Antal aktier före Erbjudandet är 57 016 350 aktier. Samtliga aktier är av samma slag. Aktierna har 
emitterats enligt aktiebolagslagen och är utgivna i svenska kronor. Samtliga aktier är emitterade och fullt inbetalda. 
Det föreligger inga begränsningar i aktiernas överlåtbarhet. Bolagets aktier har inte varit föremål för offentligt 
uppköpserbjudande under innevarande eller föregående räkenskapsår. Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden 
AB, Box 7822, 103 97 Stockholm.

AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER

Bolagets aktier är emitterade med svensk lagstiftning och deras rättigheter kan endast ändras genom 
bolagsordningsändring i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551).  Aktier i NTG har lika rätt till andel i Bolagets 
tillgångar och vinster. Det förekommer inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta aktierna i Bolaget. Innehavare 
av aktier har företrädesrätt vid nyteckning av aktier. Avsteg från företrädesrätten kan dock förekomma. I händelse 
av eventuell likvidation, inlösen eller konvertering har samtliga aktier samma prioritet. Vid rösning på bolagsstämma 
medför varje aktie rätten till en röst. Aktieägare är vid bolagsstämma berättigad att rösta för sitt fulla antal aktier. Alla 
aktier ger aktieägare samma företrädesrätt vid emission av teckningsoptioner och konvertibler till det antal aktier 
som de äger.

RÄTTIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR

Styrelsen beslutade den 17 november 2020 att genomföra Erbjudandet. På den ordinarie stämman den 6 november 
2020 bemyndigades styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta 
om nyemission av aktier, utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionerna ska ske till marknadsmässig 
teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom 
kontant betalning, kunna ske genom kvittning, eller eljest med villkor. 

EMISSIONSBESLUT OCH BEMYNDIGANDE

Net Trading Group NTG har per den 30 september 2020 cirka 1 090 aktieägare. En proformaförteckning över de 
största ägarna efter det nyligen genomförda omvända förvärvet presenteras i tabellen nedan. Tabellen illustrera hur 
ägarförteckningen hade varit givet att det omvända förvärvet varit genomfört den 30 september 2020.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

    Aktier Röster % Kapital %
1 SILENT TIGER HOLDING* 9 417 490 16,52% 16,52%
2 LOMMEBOKEN AS 6 366 470 11,17% 11,17%
3 ORVELIN GROUP 3 210 000 5,63% 5,63%
4 HAARSTAD VICTORIA SCHEEL 2 532 235 4,44% 4,44%

5
HAARSTAD JØRGEN FREDERIK 
SCHEEL 2 170 000 3,81% 3,81%

6 RETS AS** 1 772 425 3,11% 3,11%
7 MykES AS 1 550 000 2,72% 2,72%
8 FROST KVADRAT AS 1 356 250 2,38% 2,38%
9 HAARSTAD JAN-JØRGEN 1 101 895 1,93% 1,93%

10 A. R. HAMRE AS 985 025 1,73% 1,73%
Övriga (ca 1 160 st.) 26 554 560 46,57% 46,57%
Summa 57 016 350 100,00% 100,00%

*Morten Revill (VD och styrelseledamot) via bolag.  
**Roar Sandvik (styrelseledamot) via bolag. 
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Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på 
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos 
Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear. Utdelningen är inte av ackumulerad art. Rätt till 
utdelning tillfaller placerare som på avstämningsdag för vinstutdelning är registrerade som aktieägare i Bolaget. 
Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och 
utbetalning av eventuell vinstutdelning är avsedd att ske via Euroclear Sweden AB på samma sätt som för aktieägare 
bosatta i Sverige. Fordran på vinstutdelning preskriberas efter tio år. Utdelning tillfaller Bolaget efter preskription. 
Alla aktier medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid avveckling genom likvidation eller 
konkurs. Det föreligger inga rättigheter, förutom rätt till aktieutdelning, att ta del av Bolagets vinster. Det finns inga 
garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget. 

UTDELNINGSPOLICY

Det finns inför det aktuella Erbjudandet inga utestående konvertibla lån, teckningsoptioner eller andra finansiella 
instrument.

KONVERTIBLA LÅN, TECKNINGSOPTIONER OCH ANDRA FINANSIELLA INSTRUMENT

Bolagets aktier handlas sedan den 7 juni 2017 på Nordic SME under kortnamnet NTGR. Handeln i bolagets aktier 
kan följas i realtid på www.ngm.se. Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag för notering 
och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper som drivs av Nordic Growth Market NGM AB. Nordic SME är en 
tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive 
II). En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är noterade på Nordic SME inte är 
börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade 
bolag. På Nordic SME gäller således inte lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, 
eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av 
internationella redovisningsstandarder (IFRS). Det är också möjligt att under vissa förutsättningar notera aktier 
eller aktierelaterade värdepapper på en SME utan att prospektskyldighet föreligger enligt lag (1991:980) om 
handel med finansiella instrument. På Nordic SME gäller inte heller Svensk kod för bolagsstyrning. Däremot gäller 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk samt 
kollegiet för svensk bolagsstyrnings “Takeoverregler för vissa handelsplattformar“. Handeln på Nordic SME sker i 
Nordic Growth Markets egenutvecklade handelssystem, Elasticia, vilket innebär att samtliga Nordic Growth Markets 
medlemmar kan handla i aktierna. Information om handeln, marknadsdata, distribueras i realtid till bland annat 
Bloomberg, Thomson Reuters, Infront och ledande internetportaler med finansiell inriktning. Realtidsmarknadsdata 
finns också tillgänglig utan kostnad på www.ngm.se. På Nordic SME ansvarar Nordic Growth Market NGM AB, en 
av Sveriges två börser med tillstånd från Finansinspektionen, för övervakningen av såväl de noterade bolagens 
informationsgivning som handeln i bolagens aktier.

NTG befinner sig för tillfället på observationslistan och kommer förbli där till bolaget NTG genomgått en 
omnoteringsprocess med anledning av det omvända förvärvet av Lightcircle.

HANDELSPLATS OCH HANDEL

A-aktie  SE0009690811
TO1  SE0015222245
BTU  SE0015222278
UR  SE0015222260

ISIN
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Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på 
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos 
Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear. Utdelningen är inte av ackumulerad art. Rätt till 
utdelning tillfaller placerare som på avstämningsdag för vinstutdelning är registrerade som aktieägare i Bolaget. 
Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och 
utbetalning av eventuell vinstutdelning är avsedd att ske via Euroclear Sweden AB på samma sätt som för aktieägare 
bosatta i Sverige. Fordran på vinstutdelning preskriberas efter tio år. Utdelning tillfaller Bolaget efter preskription. 
Alla aktier medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid avveckling genom likvidation eller 
konkurs. Det föreligger inga rättigheter, förutom rätt till aktieutdelning, att ta del av Bolagets vinster. Det finns inga 
garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget. 

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING

År Transaktion Emissions- 
kurs/aktie

Ökning 
aktiekapital

Summa 
aktiekapital

Ökning antal 
aktier

Totalt antal 
aktier Kvotvärde

2014 Bolagets 
bildande 100,00 50 000,00 50 000,00 500 500  100

2015 Splitt 
(10 000:1) 0,00 50 000,00 4 999 500 5 000 000 0,01

2016 Nyemission 1,40 5 000,00 55 000,00 500 000 5 500 000 0,01

2016 Nyemission 1,50 42 000,00 97 000,00 4 200 000 9 700 000 0,01

2017 Fondemission 403 000,00 500 000,00 0 9 700 000 0,0515

2017 Nyemission 4,80 128 865,98 628 865,98 2 500 000 12 200 000 0,0515

2017 Nyemission 4,00 6 121,14 634 987,12 118 750 12 318 750 0,0515

2017 Nyemission 3,20 103 092,00 738 079,12 2 000 000 14 318 750 0,0515

2018 Nyemission 4,00 44 329,56 782 408,68 860 000 15 178 750 0,0515

2020 Apportemis-
sion 0,40 2 156 560,93 2 938 969,61 41 837 600 57 016 350 0,0515

2020* Nyemission 0,40 1 469 484,80 4 408 454,41 25 508 175 85 524 525 0,0515

*Förutsatt fulltecknat Erbjudande (Exklusive teckningsoptioner samt övertilldelning). Vid fullt utnyttjande av 
teckningsoptioner, inklusive eventuell övertilldelning om 12 500 000 units, ökar aktiekapitalet med ytterligare 2 113 
810,86 SEK till totalt 6 522 265,27 SEK och antalet aktier ökar med 41 008 175 aktier till totalt 126 532 700 aktier.



41
INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I NET TRADING GROUP NTG AB

LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE  
INFORMATION  

ASSOCIATIONSFORM
Net Trading Group NTG AB är ett publikt aktiebolag och bedriver verksamhet under denna associationsform,
vilket regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget har under firman Net Trading Group NTG AB (Publ) 
bedrivit verksamhet sedan 8 december 2014 med organisationsnummer 556994-2930. Bolaget ska enligt 
verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningen bedriva verksamhet med utveckling, tillverkning och försäljning av 
el-produkter samt även äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet. NTGs styrelse har sitt säte i 
Göteborg. Bolaget har besöksadress: Södra Larmgatan 4, 411 16 Göteborg. Bolagets webbplats är www.maxgodis.se

BOLAGSSTYRNING
Bolaget har att iaktta aktiebolagslagens bestämmelser om bolagsstyrning. Styrelsen har därvid upprättat en 
arbetsordning för sitt arbete, instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande 
direktören, vilken behandlar dennes arbetsuppgifter och rapporteringsskyldigheter, samt fastställt instruktioner för 
den ekonomiska rapporteringen. Arbetsordningen ses över årligen. Bolagsstyrningskodens tillämpning har utvidgats 
till att gälla alla bolag vars akter är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. NGM Nordic SME utgör inte
en reglerad marknad och Bolaget har därför inte krav på sig att följa Koden. Bolaget följer dock kontinuerligt 
utvecklingen på området och avser at följa de delar av Koden som kan anses relevanta.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Under 2018 har Morten Hansson och Petter Sørlie båda fakturerat 1 254 tSEK för konsulttjänster
avseende löpande arbete för Bolaget. Under 2019 har Morten Hansson fakturerat 1 480 tsek och Petter Sørlie 1 
479 tSEK för konsulttjänster avseende löpande arbete för Bolaget. I övrigt finns inga avtal eller transaktioner mellan 
Bolaget och närstående.

Som framgår under rubriken ”Väsentliga avtal” tidigare i detta Memorandum har Lightcircle ingått försäljningsavtal 
med foto.no. NTGs styrelseledamot Roar Sandvik är styrelseordförande i Foto.no AS.
Försäljningsavtalet mellan Lightcircle och Foto.no ingicks innan Roar Sandvik tillträdde som styrelseledamot i NTG 
och är slutet på marknadsmässiga grunder.

VÄSENTLIGA AVTAL
Nedan presenteras en sammanfattande lista över Bolagets väsentliga avtal. För mer utförlig beskrivning se under 
kapitlet Verksamhetsbeskrivning tidigare i detta Memorandum.

 Avtal 1: Aurora Group AS. Distributionsavtal

Avtal 2: Amazon Sverige (EU-expansion).

Avtal 3: Foto.no. Försäljningsavtal

Avtal 4: Incap Electronics O.U. Produktionspartner

Avtal 5: TenTwelve. Produktutveckling
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FASTIGHETER OCH LOKALER
Bolaget äger inga fastigheter eller byggnader. Bolagets verksamhet bedrivs i hyrda lokaler under sedvanliga 
hyreskontrakt på orten.

TVISTER OCH RÄTTSLIGA PROCESSER
Bolaget är inte och har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden under de senaste 12 
månaderna som kan eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.

FÖRSÄKRINGSSKYDD
Bolaget har sedvanlig företagsförsäkring som uppdateras regelbundet med hänsyn taget till förändringar i behovet 
och verksamhetens åtaganden.

EMISSIONSGARANTIER
I samband med förestående Erbjudande har NTG erhållit icke säkerställda emissionsgarantier från
två investerare. Emissionsgarantierna har skriftligen avtalats mellan respektive garantigivare och Bolaget. 
Emissionsgarantierna har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. 
Emissionsgaranterna garanterar tillsammans att minst teckna 20 000 000 units motsvarande 8 000 000 SEK (cirka 
70 %) av Erbjudandet. Garanterna erhåller en ersättning på 10 procent på det garanterade beloppet i form av kontant 
betalning alternativt 12% i units. Garanternas ersättning uppgår till cirka 800 000 SEK. Göteborg Corporate Finance 
AB samordnade erbjudandet om garantin. Garanterna kan nås via Göteborg Corporate Finance AB på adress: 
Prästgårdsängen 21, 412 71 Göteborg eller via telefon på: 031-13 82 30

INFÖRLIVAS VIA HÄNVISNING
NTGs finansiella rapporter för räkenskapsåren 2018 och 2019 samt för perioden 1 januari - 30
september 2019 och 2020 utgör en del av Memorandumet och ska läsas som en del därav. Dessa
finansiella rapporter återfinns i NTGs årsredovisningar för räkenskapsåren 2018 och 2019 samt i
delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 september 2019 och 2020.

Även Lightcircle AS finansiella rapport för räkenskapsåret 2019 utgör den del av Memorandumet och ska läsas som 
en del därav. Dessa finansiella rapporter återfinns i Lightcircles årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

TIDPUNKTER FÖR EKONOMISK INFORMATION
• Bokslutskommuniké 2020: 2021-02-26 
• Q1 2021: 2021-05-20
• Årsstämma: 2021-05-20 

UPPRÄTTANDE AV MEMORANDUM
Detta Memorandum har upprättats av Bolagets ledning och styrelse. Styrelsen har, så långt det är rimligt och möjligt, 
vidtagit alla försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Memorandum, såvitt de vet, överensstämmer 
med de faktiska förhållandena och att inget är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

RÅDGIVARE
Göteborg Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och mentor till Bolaget med anledning till förestående 
nyemission och har biträtt Bolaget i upprättandet av detta Memorandum. GCF erhåller en på förhand avtalad 

Namn Garantiavtal ingånget Adress Belopp
Gerhard Dal 2020-11-16 Nås via GCF 4 000 000 SEK
Modelio Equity AB 2020-11-16 Eriksbergsgatan 1B, 114 30 

Stockholm
4 000 000 SEK

Summa 8 000 000 MSEK
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ersättning för utförda tjänster. Aqurat Fondkommission AB är kontoförande institut
och administrativa samarbetspartner i föreliggande nyemission. De mottar anmälningssedlar och teckningslikvider 
samt ombesörjer registrering av aktier på tecknares värdepapperskonton. All information i Memorandumet kommer 
från Bolaget, därav friskriver sig Göteborg Corporate Finance AB från allt ansvar i förhållande till investerare i 
Bolaget, samt i förhållande till övriga direkta och/eller indirekta konsekvenser av ett investeringsbeslut och/eller 
andra beslut baserade, helt eller delvis, på informationen i Memorandumet.

FÖRETAGSFAKTA

Firmanamn:   Net Trading Group NTG AB
Bolagskategori:   Bolaget är publikt (publ)
Säte:    Göteborg, Västra Götalands län
Land:    Sverige
Organisationsnummer:  556994-2930
Bolagsbildning:   2014-12-08
Juridisk form:   Publikt Aktiebolag
Lagstiftning:   Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen
Adress:    Södra Larmgatan 4 C/o Mcon AB, 411 16 Göteborg
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VISSA SKATTEFRÅGOR I SVERIGE

Nedan följer en sammanfattning av vissa svenska skattefrågor som aktualiseras med anledning av Erbjudandet. 
Sammanfattningen är baserad på gällande lagstiftning och är endast avsedd som allmän information. 
Sammanfattningen omfattar inte värdepapper som innehas av handelsbolag eller som innehas som lagertillgångar 
i näringsverksamhet och inte heller de särskilda reglerna för skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid 
kapitalförlust) i bolagssektorn som kan bli tillämpliga då aktieägare innehar aktier som anses näringsbetingade. 
Särskilda skatteregler gäller för vissa typer av företag. Beskattningen av varje enskild aktieägare beror på 
aktieägarens speciella situation. Varje aktieägare bör därför rådfråga en skatterådgivare för att få information om de 
särskilda konsekvenser som kan uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler 
och skatteavtal. NTG påtar sig ej ansvaret för att innehålla källskatt på eventuella inkomster av aktierna. 

OBEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA I SVERIGE 

Fysiska personer 

Skatt på utdelning 
För fysiska personer beskattas utdelning på marknadsnoterade aktier i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i 
inkomstslaget kapital är 30 procent. För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige innehålls normalt 
preliminär skatt på utdelning med 30 procent. Den preliminära skatten innehålls av Euroclear Sweden AB eller, när 
det gäller förvaltarregistrerade aktier, av den svenska förvaltaren. 

Kapitalvinstbeskattning 
När marknadsnoterade aktier säljs eller på annat sätt avyttras kan en skattepliktig kapitalvinst eller en avdragsgill 
kapitalförlust uppstå i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i inkomstslaget kapital är 30 procent. Kapitalvinsten eller 
kapitalförlusten beräknas normalt som skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för försäljningsutgifter, 
och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet för alla aktier av samma slag och sort beräknas gemensamt med 
tillämpning av genomsnittsmetoden. Vid försäljning av marknadsnoterade aktier får omkostnadsbeloppet alternativt 
bestämmas enligt schablonmetoden till 20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter. 

Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier är fullt ut avdragsgilla mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier 
och andra marknadsnoterade delägarrätter, förutom andelar i investeringsfonder som endast innehåller svenska 
fordringsrätter, så kallade räntefonder. Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier som inte kan kvittas på detta 
sätt får dras av med upp till 70 procent mot övriga inkomster i inkomstslaget kapital. Uppkommer underskott i 
inkomstslaget kapital medges skattereduktion mot kommunal och statlig inkomstskatt samt fastighetsskatt och 
kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger 
100 000 SEK och 21 procent av resterande del. Ett sådant underskott kan inte sparas till senare beskattningsår. 

Aktier på investeringssparkonto
Vad som sägs ovan om kapitalvinst, kapitalförlust och utdelning gäller inte för aktier som innehas på ett 
investeringssparkonto, där det istället sker en schablonbeskattning baserad på värdet av tillgångarna på kontot. En 
schablonintäkt beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan per utgången av november 
året före beskattningsåret ökad med 1 procentenhet. Schablonintäkten beräknas dock som lägst till 1,25 procent av 
kapitalunderlaget. Denna schablonintäkt beskattas som inkomst av kapital.

Onoterade aktier kan inte förvaras på ett investeringssparkonto. Vid en avnotering av en noterad aktie som förvaras 
på ett investeringssparkonto kommer aktien att bli en kontofrämmande (otillåten) tillgång på kontot. Det finns 
särskilda regler om hur länge en kontofrämmande tillgång får finnas kvar på ett investeringssparkonto och hur 
anskaffningsvärdet på tillgången ska beräknas när den tas ut från kontot.
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Aktiebolag 

Skatt på utdelning och Kapitalvinstbeskattning
För ett aktiebolag beskattas alla inkomster, inklusive skattepliktig kapitalvinst och utdelning, i inkomstslaget 
näringsverksamhet med en skattesats om 21,4 eller 20,6 procent. Kapitalvinster och kapitalförluster beräknas på 
samma sätt som beskrivits ovan avseende fysiska personer. Avdragsgilla kapitalförluster på aktier får endast dras av 
mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. En sådan kapitalförlust kan även, om vissa villkor 
är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster i bolag inom samma koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt 
föreligger mellan bolagen. En kapitalförlust som inte kan utnyttjas ett visst år får sparas utan begränsning i tid och 
kvittas mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter under efterföljande beskattningsår.

BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA AKTIEÄGARE 

Skatt på utdelning 
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag 
uttas normalt svensk kupongskatt. I Sverige verkställs avdraget för kupongskatt normalt av Euroclear Sweden AB 
eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. Skattesatsen är 30 procent. Skattesatsen är dock 
i allmänhet reducerad för aktieägare bosatta i andra jurisdiktioner genom skatteavtal som Sverige ingått med 
vissa andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. Flertalet av Sveriges skatteavtal möjliggör nedsättning 
av den svenska skatten till avtalets skattesats direkt vid utdelningstillfället om erforderliga uppgifter om den 
utdelningsberättigade föreligger. 

I de fall 30 procent kupongskatt innehållits vid utbetalning till en person som har rätt att beskattas enligt en lägre 
skattesats eller för mycket kupongskatt annars innehållits, kan återbetalning begäras hos Skatteverket före utgången 
av det femte kalenderåret efter utdelningen. 

Kapitalvinstbeskattning 
Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i 
Sverige kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige vid avyttring av aktier. Aktieägare kan emellertid bli föremål 
för beskattning i sin hemviststat. Enligt en särskild skatteregel kan emellertid fysiska personer som är begränsat 
skattskyldiga i Sverige bli föremål för svensk beskattning vid försäljning av aktier om de vid något tillfälle under 
avyttringsåret eller de tio föregående kalenderåren har varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige. 
Tillämpligheten av denna regel är dock i flera fall begränsad av skatteavtal mellan Sverige och andra länder.
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BOLAGSORDNING

Bolagsordning för Net Trading Group NTG AB (publ)
Org. nr: 556994-2930

Antagen på extra bolagsstämma 2020-11-06

§ 1 Firma 

Bolagets firma är Net Trading Group NTG AB (publ). 

§ 2 Styrelsens säte 

Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun. 

§ 3 Verksamhet 

Bolaget skall bedriva verksamhet med utveckling, tillverkning 
och försäljning av el-produkter samt även äga och förvalta 
värdepapper och därmed förenlig verksamhet. 

§ 4 Aktiekapital 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 
10 000 000 kronor. 

§ 5 Antal aktier 

Antalet aktier skall vara lägst 48 500 000 och högst 194 000 
000 stycken. 

§ 6 Styrelse och revisorer 

Styrelsen skall bestå av 3 - 10 ledamöter med högst 10 
suppleanter. 
1 - 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter. 

§ 7 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i 
Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid 
tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett 
annonseras i Dagens Industri. 

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma 
där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att 
behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor 
före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall 
utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före 
stämman. 

§ 8 Ärenden på årsstämma 

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till 
behandling: 

1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
3. Godkännande av dagordningen. 
4. Val av en eller två justerare. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 
samt i förekommande fall koncernredovisningen och 
koncernrevisionsberättelsen. 
7. Beslut om: 

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 
samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och 
koncernbalansräkningen, 
b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust 
enligt den fastställda balansräkningen, 
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande 
direktören. 

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter 
samt antalet revisorer och revisorssuppleanter. 
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor eller 
revisorer. 
10. Val av styrelse samt revisor eller revisorer. 
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt 
aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. 

§ 9 Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 

§ 10 Deltagande i bolagsstämma 

För att få delta på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig 
samt antalet biträden hos bolaget före kl 16.00 senast den 
dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara 
söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, 
julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte 
vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet 
ombud. Antalet ombud får högst vara två. 

§ 12 Avstämningsförbehåll 

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett 
avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om 
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella 
instrument (avstämningsförbehåll). 
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