
Bästa teckningsoptionsinnehavare. Vi är mycket 
nöjda med att Move About, efter en utmanande period 
under våren med kraftiga begränsningar av mobiliteten 
i samband med Omikron, nu succesivt ökar 
kapacitetsutnyttjandet av flottan samt börjar skörda 
frukterna av vårt effektiviseringsprogram. Som en följd 
av ökat kapacitetsutnyttjande och de initiala 
kostnadsreduktionerna halverade vi förlusten i Q2 
jämfört med Q1 och vi förväntar oss ytterligare 
förbättringar i takt med att kostnader för uppsagd 
personal, där personalstyrkan har halverats sedan i 
mars, och andra åtgärder börjar få fullt utslag i bolagets 
resultat.

Samtidigt som vi effektiviserar vår drift, växer 
efterfrågan i vår existerande fordonsflotta starkt. Vi har 
dock valt att prioritera förfrågningar på nya elbilspooler 
noggrant, och vi väljer att prioritera lönsamhet före 
tillväxt – den hållbara och fossilfria tjänst vi erbjuder 
våra kunder måste även vara hållbar för oss, rent 
finansiellt.

Detta fokus innebär att vi ser över alla våra rutiner, 
leverantörer och kontrakt samt digitaliserar de 
processer, trots en digital plattform, som kan göras 
ännu mer effektiva och skalbara. Det går att konstatera 
att investeringen bolaget har gjort i en flotta som nu 
närmar sig 1 000 bilar i tre länder under de senaste 
åren delvis skett på bekostnad av den interna 
effektiviteten.

Med det sagt är timingen för det arbetet inte fel. Vi, 
liksom andra aktörer, upplever svårighet att få 
leveranser av nya elbilar. Vi tror att 2023 ser bättre ut 
när det gäller tillgången på nya elbilar, och genom att 
utnyttja den starka andrahandsmarknaden för elbilar 
passar vi på att lösa de bilar som går ut från 
leasingkontrakt och sälja dem i de fall vi har nya 
ersättningsbilar.

Strategin att enbart erbjuda fossilfri mobilitet framstår 
som alltmer rätt i tiden. Inte mist upplever vårt tyska 
dotterbolag Mobileeee en kraftig efterfrågan på vår 

tjänst. Det framstår som att Tyskland, som ligger lite 
efter de nordiska länderna i elektrifieringen av sin 
bilpark, nu försöker ta igen förlorad tid. Vi har för 
närvarande flera mycket stora kontraktsförfrågningar i 
Mobileeee som föranleder oss att tro att vi kommer se 
den starkaste tillväxten i bolaget i Tyskland åren 
framöver. Dessutom är vår analys att de 
makroekonomiska faktorerna som nu ligger oss i fatet, 
inte minst ökade fossila drivmedelspriser samt 
generellt högre levnadsomkostnader, är något som kan 
vara en fördel för Move About. Att kunna erbjuda delad 
fossilfri mobilitet är ofta en mycket billigare lösning än 
att betala för en bil som oftast står outnyttjad på en 
dyr parkeringsplats eller i ett garage.

Till följd av att Move About under det första kvartalet 
2022 emitterade teckningsoptioner av serie TO1, finns 
nu möjligheten för teckningsoptionsinnehavare av 
serie TO1 att teckna aktier i Move About. Med kapitalet 
från teckningsoptionerna kan vi komma i mål med 
bolagets effektiviseringsplan samt reducera våra lån. 
En starkare balansräkning hjälper oss dessutom att 
kunna sluta bättre leasingavtal inför expansion 2023.   

Vårt mål att gå cash-breakeven i slutet av året 
bekräftade jag i Q2 rapporten. Med de aktiviteter vi nu 
genomför samt förbättrade intäkter per bil skapas en 
mycket lovande utgångspunkt för Move About att växa 
med leverage 2023 och framöver. 
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1. Du innehar teckningsoptioner av serie TO1: 
För varje en (1) teckningoption av serie TO1 
som du innehar kan du teckna en (1) ny aktie
        
      

2. Så här nyttjar du teckningsoptionen:
En (1) teckningsoption + 1,62 SEK ger en (1) 
ny aktie i Move About Group AB
      

VILLKOR För varje en (1) teckningsoption av serie TO1 i Move About Group kan innehavaren teckna en (1) 
ny aktie

TECKNINGSKURS 1,62 SEK per aktie

NYTTJANDEPERIOD 26 september 2022 till och med den 7 oktober 2022

SISTA DAG FÖR HANDEL 5 oktober 2022 är sista dag för handel i TO1

BETALNING Betalning sker i samband med nyttjande av TO1

TECKNING GENOM NYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT NYTTJA DINA TECKNINGSOPTIONER

Teckningslikviden ska vara 
Mangold tillhanda senast den 7 

oktober 2022

Betalning sker i enlighet med 
instruktioner från förvaltare

NOTERA ATT DE TECKNINGSOPTIONER SOM INTE AVYTTRAS ELLER NYTTJAS FÖR TECKNING AV NYA AKTIER KOMMER ATT 
FÖRFALLA VÄRDELÖSA. FÖR ATT DINA TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO1 INTE SKA FÖRFALLA KRÄVS ATT DU AKTIVT 
TECKNAR AKTIER, ALTERNATIVT SÄLJER DINA TECKNINGSOPTIONER I GOD TID INNAN NYTTJANDEPERIODEN AVSLUTAS.

FÖRVALTARREGISTRERAD TECKNINGSOPTIONSINNEHAVARE (DEPÅ HOS T.EX. MANGOLD/AVANZA/NORDNET)

DU HAR ETT VP-KONTO (D.V.S. DIREKTREGISTERERAD TECKNINGSOPTIONSINNEHAVARE)

Är du direktregistrerad teckningsoptionsinnehavare eller har du teckningsoptionerna hos din förvaltare?

Om du är osäker på om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade eller direktregistrerade, kontakta 
värdepappersinstitutet där du har ditt innehav.

De teckningsoptionsinnehavare som har TO1 på ett VP-konto tecknar 
sig direkt via anmälningssedel till Mangold (www.mangold.se/aktuel-
la-emissioner). Anmälan skickas via mail till emissioner@mangold.se 
eller per post enligt instruktion på anmälningssedel. Anmälningssedel 
ska vara Mangold tillhanda senast 15:00 den 7 oktober 2022.

Teckning för förvaltarregistrerade teckningsoptionsinnehavare sker i 
enlighet med instruktioner från respektive förvaltare. Notera att 
förvaltarna behöver din anmälan om nyttjande av TO1 i god tid innan 
nyttjandeperioden avslutas.

En (1)  
teckningsoption  

av serie TO1 

Berättigar till 
teckning av  

en (1) ny aktie

En (1) TO1 
+ 1,62 SEK

En (1) ny aktie i 
Move About 

Group
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