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Detta dokument utgör inte ett erbjudande och ska ses som en introduktion till Move About Group AB:s (“Move About”) prospekt och
innehåller inte nödvändigtvis all information för att göra ett investeringsbeslut. Investeraren rekommenderas att läsa prospektet,
som finns tillgängligt på Move Abouts webbplats (www.moveaboutgroup.com) innan ett investeringsbeslut fattas, för att ta del av
potentiella risker förknippade med beslutet att investera i värdepapperen.
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KORT OM MOVE ABOUT GROUP AB
Move About Group AB (”Move About” eller ”Bolaget”) är verksamt inom marknaden för Mobility as a Service
(”MaaS”). MaaS innefattar en innovation av mobilitet där man istället för ägande av eget fordon har tillgång till
transporttjänster med variation i transportslag. Move About tillhandahåller elbilspooler genom sin egenutvecklade molnbaserade delningsplattform riktade till såväl privatpersoner som företag och kommuner.
Move About grundades av nyckelpersoner bakom den norska satsningen på elbilen Think med idén att göra
elbilen tillgänglig i öppna pooler genom en bildelningsmodell. Under 2009 lanserade Move About sina mobilitetstjänster i Sverige och idag driver Bolaget en av de största flottorna av renodlade platsbaserade elbilspooler, med över 730 fordon stationerade i Sverige, Norge och Tyskland och över 58 500 användare på sin
plattform. Bolagets omfattande mobilitetslösning är centrerad runt Move About-appen som ger användaren
tillgång till Bolagets pooler av elbilar, elcyklar och elscootrar. Även kollektivtrafik och andra hållbara transportmedel är integrerade i plattformen.
Move About hjälper företag och kommuner att optimera sina fordonsflottor genom att skräddarsy mobilitetslösningar efter användarens behov, paketerat som en komplett tjänst med bokningssystem, kundservice och
fordonshantering. Bolagets gröna mobilitetslösning har dokumenterat minskade koldioxidutsläpp under 2021
med så mycket som 540 ton. Move About erbjuder även sin plattform till andra företag under en white
label-modell där Move About erhåller en andel av intäkterna som genereras.

ERBJUDANDET I KORTHET
Den 27 januari 2022 beslutade Nasdaq att godkänna Move Abouts ansökan om upptagande till handel av
Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”), villkorat av att Bolaget uppnår
sedvanliga listningsvillkor och första dag för handel beräknas bli den 23 februari 2022.
Bolaget har beslutat att erbjuda allmänheten i Sverige, Norge och Finland och institutionella investerare
möjligheten att teckna totalt 4 800 000 units bestående av aktier och teckningsoptioner (”Erbjudandet”).
Varje unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 innebärandes att 4 800
000 aktier och 4 800 000 teckningsoptioner av serie TO1 kan emitteras i Erbjudandet. För att täcka en
eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Move About åtagit sig att erbjuda upp till 720 000
ytterligare units, motsvarande 15 procent av det totala antalet units i Erbjudandet
(“Övertilldelningsoptionen”).
Vid full teckning av Erbjudandet kommer Bolaget initialt att tillföras högst 45 MSEK före emissionskostnader
och ytterligare 6,8 MSEK vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolaget tillföras ytterligare 56,4 MSEK före emissionskostnader och ytterligare 8,5 MSEK
vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen.
Bolaget har på förhand säkerställt cirka 23,2 procent av Erbjudandet genom ett konvertibellån från bland
annat större aktieägare och medlemmar från styrelse och ledning, som tillsammans med upplupen ränta
avses kvittas mot units i Erbjudandet. Ytterligare teckningsåtaganden motsvarande cirka 46,8 procent av
Erbjudandet har erhållits från ett antal nya externa investerare. Bolaget har således erhållit teckningsåtaganden om totalt 70 procent av Erbjudandet, motsvarande cirka 31,6 MSEK. Befintliga aktieägare, vars
innehav motsvarar 92 procent av totala antal aktier före Erbjudandet, har ingått lock-up åtaganden om 12
månader.
Total antal units

Erbjudandet består av en nyemission om totalt 4 800 000 units

En unit

En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption

Teckningskurs

9,40 SEK per unit, motsvarande 9,40 SEK per aktie

Emissionsbelopp

45,1 MSEK

Emissionsbelopp inkl. Övertilldelningsoptionen

56,4 MSEK

Pre-money värdering

189 MSEK

Handelsplats

Nasdaq First North Growth Market

Teckningsperiod

2 februari - 15 februari 2022

Första handelsdag

23 februari 2022
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”När vi nu bjuder in dig till att bli aktieägare i
Move About handlar det inte enbart om att ta
socialt ansvar, det handlar också om att vara
med på vår resa som den mest spännande och
framtidsinriktade mobilitetsaktören i Europa.”

Morten von Krogh,
Verkställande Direktör
Move About Group AB

Grön mobilitet handlar inte enbart om att ersätta den befintliga fordonsflottan med elbilar utan även om
delning av elbilar. Vi på Move About menar att denna kombination är bland det starkaste bidragen till
omedelbar minskning av CO₂-utsläpp. För varje kilometer du reser med en elbil bidrar du till minskade utsläpp.
Samtidigt som varje delad bil minskar antalet bilar på vägen med 10 – 15 stycken.
Move About är redan ledande i Norden inom grön och delad mobilitet. Med nästan 15 års erfarenhet
av elbilsdelning besitter vi en helt unik kompetens vilken vi nu kan och kommer dra fördel av.
Europa, och Tyskland i synnerhet, blickar mot Norden när det gäller omställningen för att reducera
CO₂-utsläpp inom transportsektorn. Vi är redo att bidra till denna omställning – och bli ledande även
i Europa!
Move About är en del av lösningen för den gröna omställningen och en drivkraft för hållbarhet i praktiken. Vi
kan tydligt observera att privatpersoner, företag och kommuner i allt högre grad efterfrågar mer hållbara
mobilitetslösningar. Vår erfarenhet från den Skandinaviska marknaden intygar att elbilen är på god väg att
vinna över konsumenterna: faktum är att 65 procent av nybilsförsäljningen i Norge år 2021 utgjordes av elbilar.
På samma sätt ser vi att elcyklar och elsparkcyklar (scooters) har fått ett solitt fotfäste i städer och tätbebyggda områden i stora delar av Europa. När det gäller Move Abouts egna delningstjänster av elbilar har dessa
sett en tillväxt i antalet användare om 80 procent från Q4 2019 till Q4 2021.
När vi nu bjuder in dig till att bli aktieägare i Move About handlar det inte enbart om att ta socialt ansvar, det
handlar också om att vara med på vår resa som den mest spännande och framtidsinriktade mobilitetsaktören
i Europa. Vi har en tydlig strategi för tillväxt och stora planer för ytterligare expansion, där vi redan förvärvat
den mest framåtblickande aktören inom vår bransch i Tyskland. Vi tror att denna marknad kommer att utvecklas till en stor och hållbar industri.
Förvärvet av Mobileeee lägger grunden för vår fortsatta europeiska expansion, och vi tror att Europa kommer
ha en liknande utveckling som Tyskland, med en mycket stark tillväxt i efterfrågan på elfordon:
Alla analyser pekar på att Europa kommer att uppleva samma trendskifte som i dagsläget utspelar
sig i Skandinavien.
Tack vare vår välutvecklade teknologiska plattform är vår mobilapp både enkel och självförklarande. Denna
lösning gör oss alltmer tillgängliga för den bredare allmännheten, i kombination med våra många mobilitetspunkter. Vår plattform är lika användarvänlig som den är konsumentvänlig. Våra kunder sparar pengar,
bidrar till den gröna omställningen – och får i gengäld högre flexibilitet.
Vår definition av flexibilitet innebär också kombinerad mobilitet. Move About arbetar med integrataionen av
andra transportmedel – såsom bussar, tunnelbana, taxi och tåg. Move About-appens användarfilosofi handlar
om att sätta användarens transportbehov i fokus, oavsett önskat transportmedel.
Sharing is caring, heter det. Hos oss på Move About har vi även valt att lägga till: Green is good!
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BAKGRUND OCH MOTIV
Bolaget bedömer att marknaden för mobilitet kommer att se en ökande tillväxt under de kommande åren. En
miljövänlig omställning, tillsammans med ökande regleringar och lagstiftningar med gröna agendor är en
viktig del i denna utveckling. Efter många år av utveckling och effektivisering av sin molnbaserade
delningsplattform, är Bolaget nu redo att accelerera och skala upp verksamheten.
Syftet med noteringen av Move About är att ytterligare säkra sin position som en ledande leverantör av
mobilitet i Norden och att bli marknadsledande även i Europa. Detta ska uppnås genom strategiska förvärv av
bolag där Move Abouts affärsmodell implementeras tillsammans med aktiv användning av digital
marknadsföring. Bolaget förvärvade under juni 2021 det tyska elbilspoolföretaget Mobileeee, vilket öppnade
upp exponering mot den tyska marknaden.
Då Bolaget inte har identifierat några andra aktörer i Europa med en lika stark profil och strategi krävs
ytterligare kapital för att ta vara på den utestående marknadspotentialen.
Nettolikviden från Erbjudandet är avsedd att finansiera nedanstående aktiviteter i prioritetsordning:

1.
2.
3.
4.

Återbetalning av kortfristig lånefinansiering (30 procent av Erbjudandet)
Förvärv av kompletterande verksamheter (30 procent av Erbjudandet)
Förstärkning av organisationen (20 procent av Erbjudandet)
Aktiv användning av digital marknadsföring (20 procent av Erbjudandet)

Nettolikviden från teckningsoptionerna är avsedd att finansiera nedanstående aktiviteter i prioritetsordning:

1.
2.
3.

Förvärv av kompletterande verksamheter (50 procent av Erbjudandet)
Utökning av utbudet av elbilar och infrastruktur (30 procent av Erbjudandet)
Förstärkning av organisationen (20 procent av Erbjudandet)

AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGISKA MÅL
Move Abouts affärsidé är att erbjuda moderna, enkla, kostnadseffektiva och miljövänliga mobilitetslösningar till både
privatpersoner, företag och kommuner. Bolaget har utvecklat och äger alla immateriella rättigheter till en molnbaserad
plattform som gör det möjligt att få digital tillgång till bland annat elbilar, elcyklar, taxi, tunnelbana och parkering via
en och samma app.
Bolaget fokuserar även på att utveckla strategiska partnerskap för snabbare tillväxt och förbättrad kvalitet. Faktorer
såsom Bolagets strategiska position, ledning och organisation, marknadstillväxt, hållbarhet och statliga krav innebär
att Move About antagit ett genomsnittligt årligt tillväxtmål om 40 procent mellan år 2022 och 2025. Ytterligare
drivfaktorer bakom tillväxtmålet innefattar Bolagets befintliga nätverk i Sverige, Norge och Tyskland samt det tekniska
ledarskap Bolaget har bevisat. Utöver detta vill Bolaget nå sina strategiska mål genom att, utöver organisk tillväxt,
genomföra förvärv av bolag där Move About med sitt varumärke, tekniska plattform och operationella erfarenhet kan
dra nytta av värdefulla synergieffekter.
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TILLVÄXTSTRATEGI
Move About har en tydlig strategi för att accelerera sin tillväxt på
marknaden, både genom organisk tillväxt, partnerskap och strategiska
förvärv. Tillväxtstrategin ställer krav på att organisationen utvecklas och
förstärks, vilket främst kommer göras genom att fokusera på områden som
försäljning och marknadsföring då Bolaget nu riktar in sig på privata
användare i större utsträckning.
Bolaget uppskattar att bildelningsmarknaden är mer utvecklad och mottaglig på det europeiska fastlandet jämfört med exempelvis Skandinavien,
och Bolaget kommer därför fortsätta att lägga resurser på att expandera i
det europeiska fastlandet. Bolaget har identifierat 3 olika kategorier av
bolag som är centrala för Move Abouts fortsatta tillväxt.
Småföretagare/entreprenörer - Dessa innefattar mindre bolag som
ofta själva utvecklat en enkel plattform eller är beroende av en tredjepartsplattform. Dessa typer av bolag är potentiella målbolag i Move Abouts
fortsatta förvärvsstrategi.
Bilåterförsäljare och leasingbolag - Dessa typer av bolag har en
tendens att vara öppna för strategiska partnerskap eller uppköp av deras
bildelningsverksamhet.
Biltillverkare - Biltillverkare skickar ett stort antal elbilar främst till sina
nationella marknader med hjälp av den flödesbaserade bildelningsmodellen. Move About är i stånd att både driva och hantera sådana flottor och
använder sin plattform för att ansluta dessa bilar.

Move Abouts utbud av elbilar
Move About är inte beroende av aktörer såsom biltillverkare eller återförsäljare, till skillnad från många av
konkurrenterna som ofta ägs av denna typ av aktörer. Detta innebär både att användarens behov är i fokus
och att det finns god flexibilitet avseende inköpsmöjligheter av elbilar för Move About, som själva kan optimera
sitt erbjudande. Idag består bilportföljen främst av modellerna nedan:

Tesla Model 3

Nissan Leaf

KUNDBAS
Bolaget har en bred kundbas och erbjuder sina
tjänster till privatpersoner, företag och kommuner.
Vid utgången av det fjärde kvartalet 2021 hade
Bolaget cirka 58 500 registrerade medlemmar,
fördelat mellan privatpersoner, företag och
kommuner. Den totala tillväxten i antalet användare har varit cirka 46 procent mellan Q4 2020
och Q4 2021, trots pandemin. För privatpersoner var tillväxten cirka 64 procent under
samma period.

Renault Zoe

Användare av Bolagets plattform
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FÖRVÄRV AV MOBILEEEE
Tyskland växer fram som den största enskilda marknaden
i Europa och står ensam för cirka 25 procent av marknaden för bildelning. Bildelning är mycket vanligt i
Tyskland, men det finns väldigt få aktörer som enbart
erbjuder elbilar genom platsbaserade pooler. Bolaget
upplever att det finns ett omfattande miljöåtagande bland
allmänheten i Tyskland. Mot bakgrund av detta sökte
Move About efter etablerade kandidater och valde
slutligen att erbjuda aktieägarna i Mobileeee att bli en del
av Move About koncernen.
Mobileeee har samma profil som Move About då de
uteslutande erbjuder elbilar genom platsbaserade elbilspooler. Kundbasen är en blandning av företag och privata
användare. De äger inte sin egen plattform vilket gör det
enkelt för Bolaget att ersätta den befintliga plattformen
med Move Abouts egna och därmed uppnå tekniska
skalfördelar. Flottan i Tyskland bestod av 210 elbilar i
september 2021.

MOBILITETSMARKNADEN
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ÄGARLISTA
AKTIEÄGARE
Rebelijo AS
E. Nordenfelt AB
Europanel AB
Vindeggen AS
Scorpio Data AS
Övriga, 88 aktieägare

ANDEL AV RÖSTER OCH KAPITAL
9,97%
6,86%
5,34%
4,87%
4,81%
68,18%

Totalt

100,00%
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