
Utnyttjande av teckningsoptioner  
av serie TO 1 – Quickbit

VIKTIG INFORMATION
Denna teaser är ett marknadsföringsmaterial som har förberetts av Quickbit och utgör 
inte ett prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Läsare 
ombedes att läsa årsredovisningen som publicerades av Quickbit i november 2020 för 
en beskrivning av de risker som är kopplade till en investering i bolaget.

Utnyttjandeperiod:  
1–31 december 2020
Under perioden 1–31 december 2020 har innehavare av teckningsoptioner av serie 
TO 1 rätt att teckna nya aktier i Quickbit. Teckningskursen är 3,20 kronor per aktie. 
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner serie TO 1 tillförs Quickbit cirka 67 Mkr före 
emissionskostnader. Emissionslikviden ska användas till att utveckla verksamheten 
med fokus på att skapa nya kunderbjudanden för att öka omsättningen och bibehålla 
lönsamheten.



En lönsam affärsmodell
Bolagets nuvarande verksamhet grundar sig på att sälja 
kryptovaluta till i huvudsak privatpersoner via olika 
e-handlare, främst speloperatörer. Detta är grunden i 
affärsmodellen som skapat en hög och stabil lönsam-
het. Fördelarna är flera för e-handlare och konsumenter 
att använda kryptovaluta. E-handlarna tjänar pengar på 
lägre inlösenavgifter, lägre bedrägeririsk och får pengar 
i kassan snabbare. De delar ofta med sig av förtjänsten 
till sina kunder i form av olika rabatter och erbjudanden.

Nya erbjudanden driver tillväxt framöver
Med utgångspunkt i den nuvarande affärsmodellen 
tar Quickbit nästa steg och breddar kunderbjudandet 
genom att lansera ett betalkort och en app för konsu-
menter. Bolaget planerar också att lansera fler tjänster 

riktade mot företagskunder under nästa år. Genom 
nuvarande verksamhet och de nya tjänsterna kommer 
omsättningen successivt att växa under det kommande 
året. Betalkortet, appen och företagstjänsterna är enkla, 
men ändå attraktiva, lösningar för att introducera fler 
människor och företag till kryptovalutor.

Ett unikt helhetserbjudande
Quickbit har en skalbar affärsmodell som kan liknas 
vid ett ekosystem. I varje transaktion, oavsett om den 
utförs av konsumenter eller e-handlare, inom detta eko-
system skapar Quickbit intäkter och därmed lönsamhet. 
Helhetserbjudandet ger Quickbit en unik marknadspo-
sition samt skapar en plattform för ökade tillväxtmöjlig-
heter och förstärkt lönsamhet.

Quickbit – Sveriges enda  
noterade kryptobolag

Quickbit är ett svenskt bolag som skapar lösningar för att underlätta använ-
dandet av kryptovalutor i företags och människors vardag. Fysiska och onli-
nebaserade handlare, oavsett bransch, ska kunna ta betalt och konsumenter 
ska kunna betala i kryptovaluta.

   

Användare kan även
överföra kryptovaluta

över hela världen.
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Det är nu cirka ett och ett halvt år sedan Quickbit note-
rades på NGM. Det är också drygt ett år sedan jag tog 
mig an rollen som VD. För oss som bolag har det varit 
en händelserik tid sedan noteringen och vi har tagit 
stora steg på kort tid. Men tyvärr har halva vår livstid 
hittills som listat bolag även påverkats av Coronapan-
demin. Även om vi som bolag har påverkats så måste vi 
vara ödmjuka och sätta det i relation till det mänskliga 
lidande som pandemin har inneburit för människor över 
hela världen.

I juli 2019 noterades Quickbit på NGM SME. Notering-
en var lyckad – det var en kraftig initial kursuppgång, 
vi fick ett stort antal nya aktieägare och vi belönades 
också med utmärkelsen ”Årets IPO”. I samband med no-
teringen fick våra aktieägare teckningsoptioner och det 
är dessa som under december nu kan utnyttjas för att 
köpa aktier i Quickbit. För att eventuellt underlätta ert 
beslut kring era teckningsoptioner vill jag ta tillfället i 
akt och ge er en kort summering av var vi står idag och 
peka ut riktningen för framtiden i grova drag. 

Under 2020 har Quickbit startat en förändringsresa. Vi 
har mognat på alla plan som bolag. Vi är nu en större 
och mer förberedd organisation rustade för framtida 
tillväxt. Vi har satt en strategi för framtiden som base-
ras på fyra hörnstenar. Baserat på denna strategi har 
vi tagit fram en affärsmodell. Grunden i affärsmodellen 
är det vi kallar vår affiliatelösning som är, och har varit, 
lönsam under större delen av vår livstid. Vi kommer 
också att lansera konsumentprodukter i månadsskiftet 
februari och mars 2021 i form av ett betalkort och en 
app. Detta ger oss självklart tydliga tillväxtmöjligheter 
men skapar också stort värde för våra befintliga och 
nya kunder. Förutom lansering av konsumentproduk-
terna har vi en stor tillväxtmöjlighet i vårt samarbete 
med Bambora. Vi ser att antalet nya speloperatörer som 
använder vår tjänst ökar månad för månad, vilket gör 
att en stor del av den ökade omsättningen kommande 
kvartal kommer från just detta samarbete.

VD Serod Nasrat har ordet

Under 2021 kommer vi också att komplettera den sista 
delen av vårt kretslopp genom att lansera tjänster rik-
tade direkt mot företag. När våra konsumentprodukter 
och företagstjänster finns på marknaden är Quickbit en 
helhetsleverantör med ett unikt erbjudande som ingen 
av våra konkurrenter kan matcha. Det gör vår affärsmo-
dell komplett och kommer att ge oss ökade intäkter och 
fortsatt starka marginaler.

Om alla optionsinnehavare skulle utnyttja sina teck-
ningsoptioner och teckna aktier skulle Quickbit få in 
nästan 67 miljoner kronor före kostnader. Även om vi är 
lönsamma är det mycket pengar för oss. Det är pengar 
som gör skillnad och kommer att göra så att vi når våra 
mål snabbare. All likvid kommer att investeras i verksam-
heten för att säkerställa att den potential vi har realiseras 
genom att bli en världsledande aktör inom kryptobetal-
ningar.

Även om det kanske är lite tidigt vill jag önska alla ett 
gott slut på 2020. Jag vet att 2021 blir året då Quickbit 
slutför sin förändringsresa och tar ett stort kliv framåt 
i utvecklingen med en högre omsättning och fortsatt 
starka vinstmarginaler. Jag hoppas också att 2021 blir 
året då vi alla kan återgå till ett liv som liknar det vi hade 
innan pandemin bredde ut sig.

      Serod Nasrat, VD
ERBJUDANDET I SAMMANDRAG
Nyttjandeperiod: 1–31 december
Teckningskurs: Varje teckningsoption av serie TO 
1 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie till 
en kurs om 3,20 kronor per aktie

Emissionsvolym: Det finns 20 859 125 utestående 
teckningsoptioner av serie TO 1. Vid fullt utnyttjan-
de av teckningsoptioner serie TO 1 tillförs Quickbit 
cirka 67 miljoner kronor före emissionskostnader

Sista dag för handel med teckningsoptioner:  
29 december 2020

EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDANDE
•   Utveckling och lansering av nya kunderbju-
danden i syfte att öka omsättningen och 
bibehålla lönsamheten

•   Lansering av Quickbit Card och Quickbit App

•   Förstärka organisation och varumärke



Övriga upplysningar
För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du aktivt 
tecknar och betalar för aktier senast klockan 23.59 den 31 december 2020, 
alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 29 december 2020.

Frågor och svar
Vad är en teckningsoption?
En teckningsoption är ett värdepapper som ger ägaren rätt att under 
en förbestämd tidsperiod köpa aktier i bolaget till ett i förväg bestämt 
pris. En teckningsoption kan handlas på börsen, precis som en vanlig 
aktie.

Är det lönsamt att använda teckningsoptionen 
 för att köpa aktier?
Under teckningsperioden behöver du som äger en teckningsoption 
ta reda på om det är lönsamt att omvandla teckningsoptionerna till 
aktier eller inte. En teckningsoption är ”in the money”, det vill säga har 
ett realvärde, om aktiens aktuella kurs överstiger teckningsoptionens 
teckningspris per aktie. I Quickbits fall innebär det att om teckningsop-
tionen ger rätten att teckna en aktie för 3,20 kr och aktien under 
teckningsperioden exempelvis handlas till 8 kr på börsen, är teck-
ningsoptionen ”in the money”. Det betyder att den har ett realvärde på 
4,80 kronor (8 kr–3,20 kr = 4,80 kr) och det är alltså lönsamt för dig 
att omvandla dina teckningsoptioner till aktier genom att betala 3,20 
kronor per aktie.

Du kan förvara dina teckningsoptioner registrerade på två sätt:
1.   På en värdepappersdepå i en bank eller hos annan förvaltare (till 
exempel Avanza eller Nordnet), på ett investeringssparkonto (ISK) 
eller i en kapitalförsäkring (KF). Dina teckningsoptioner är då förval-
tarregistrerade.

2.  På ett VP-konto (ett VP-konto börjar med tre nollor). Dina tecknings-
optioner är då direktregistrerade.

1. Om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade
Teckning och betalning av nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, 
ska ske till respektive bank eller annan förvaltare där teckningsop-
tionerna är registrerade. Teckning och betalning ska ske enligt de 
instruktioner som tillhandahålls av varje sådan bank eller förvaltare. 
Vanligtvis skickar banken/förvaltaren ut en digital notis till kontoinne-
havaren, i annat fall är det vanligtvis tillräckligt att logga in på värde-
pappersdepån från och med den första dagen i nyttjandeperioden (1 
december) för att på så sätt få instruktioner om hur man skall nyttja 
teckningsoptioner för att teckna nya aktier. Vänligen kontakta din bank 
eller förvaltare om du inte hittar dessa instruktioner. Notera att banker 
och andra förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning, därför re-
kommenderas att man kontaktar sin bank/förvaltare tidigt under nytt-
jandeperioden för att erhålla information om teckning och betalning. 
Information från Quickbit kommer också att skickas ut till de options-
innehavare som har förvaltarregistrerade teckningsoptioner. Tecknade 
och betalda aktier kan komma att registreras på er värdepappersdepå 
så som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av emis-
sionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automa-
tiskt omväxlas till ordinarie aktier i Quickbit.

2. Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade
Teckning av nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, ska ske genom 
att skicka in fullständigt ifylld anmälningssedel till Nordic Issuing. I 
samband med att anmälningssedel skickas in till Nordic Issuing ska 
betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. 
Anmälningssedel och information kommer att skickas ut till innehavare 
av teckningsoptioner registrerade på VP-konto. Anmälningssedel och 
folder hålls också tillgängliga på Quickbits (https://investor.quickbit.
com/sv/aktiekurs/teckningsoptioner/) och Nordic Issuings (www.
nordic-issuing.se) respektive webbplatser. Korrekt ifylld anmälnings-
sedel samt betalning måste vara Nordic Issuing tillhanda senast den 31 
december 2020 och kan skickas in via brev eller via e-post. Teck-
nade och betalda aktier kommer registreras på ert VP-konto så som 
”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av emissionen är 
genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväx-
las till ordinarie aktier i Quickbit.

Teckning över 15 000 EUR i förekommande fall
Om teckningen uppgår till, eller överskrider, ett belopp motsvarande  
15 000 EUR vid teckning genom Nordic Issuing ska penningtvätts-
frågor besvaras på den penningtvättsblankett som finns på www.
nordic-issuing.se och som kan signeras med BankID/NemID.

När får jag mina nya aktier?
Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan 
äga rum fram till och med den 31 december 2020 och detta ska ske 
genom samtidig kontant betalning senast klockan 23.59 den 31 de-
cember 2020. För de innehavare av teckningsoptioner serie TO 1 som 
anmäler och betalar under teckningsperioden kommer omvandling av 
interimsaktier till aktier att ske omkring den 21 januari 2021.

Fullständiga villkor
För fullständiga villkor, vänligen se Quickbits webbplats,  
https://investor.quickbit.com/sv/aktiekurs/teckningsoptioner/

Kontakt
Vid eventuella frågor avseende teckningsoptioner av serie TO 1, 
vänligen kontakta Nordic Issuing eller Quickbit. Nordic Issuing agerar 
emissionsinstitut åt Quickbit i samband med nyttjandet av teck-
ningsoptioner serie TO 1.

Nordic Issuing 
Telefon: +46 40 – 632 00 20
www.nordic-issuing.se

Quickbit
investor@quickbit.com
https://investor.quickbit.com/sv/aktiekurs/teckningsoptioner/
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