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INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS 
I MOVE ABOUT GROUP AB

Marknadsföringsbroschyr
Detta är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga prospekt som upprättats av styrelsen för Move About Group (“Move About” eller “Bola-
get”) och ger inte en komplett bild av Move About eller erbjudandet. Broschyren utgör inte ett prospekt som har godkänts och registrerats av Finansin-
spektionen. Vi ber er vänligen att bekanta er med det prospekt som relaterar till erbjudandet före någon form av investeringsbeslut fattas. Prospektet finns 
tillgängligt på Move Abouts hemsida (www.moveaboutgroup.com) och Mangold Fondkommission AB:s hemsida (www.mangold.se). Finansinspektionens 
godkännande av prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Move Abouts värdepapper. De värdepapper som omfattas av erbjudandet riktar 
sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea 
eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Broschyren får följ-
aktligen inte distribueras i eller till något land eller någon jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i 
sådant land respektive sådan jurisdiktion.
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KORT OM MOVE ABOUT GROUP AB

ERBJUDANDET I KORTHET

Move About Group AB (”Move About” eller “Bolaget”) är aktivt inom marknaden för Mobility as a Service 
(”MaaS”). MaaS innefattar en innovation av mobilitet där man i stället för ägande av eget fordon har tillgång 
till transporttjänster med variation i transportslag. Bolaget erbjuder pooler med elbilar, elcyklar och elscootrar 
vilket gör individers mobilitet smartare, enklare och mer kostnadseffektiv. Utöver att ha varit den första 
aktören som erbjöd uteslutande elbilar på bildelningsmarknaden var Move About även först med att erbjuda 
laddning av elbilar med solenergi samt att ge sina kunder tillgång till olika transportmedel fullt integrerade i 
en gemensam greentech-plattform.

Det huvudsakliga föremålet för Move Abouts verksamhet är att tillhandahålla elbilspooler. Under 2009 lanse-
rade Bolaget sina mobilitetstjänster i Sverige och driver idag renodlade platsbaserade elbilspooler med 
knappt 850 fordon stationerade i Norge, Sverige och Tyskland och cirka 70 000 användare på sin plattform. 
En platsbaserad modell innebär att användarna måste återlämna elbilen till samma plats som den hämtades, 
vanligtvis en parkeringsplats med laddningsstolpe.

Enligt Bolagets uppfattning var Move About det första företaget i Norden som kommersialiserade bildelning 
med uteslutande elbilar. Genom detta kombinerade Move About elbilar med en miljövänlig affärsmodell för 
bildelning, vilket resulterade i en hållbar transportlösning för privatpersoner, företag och offentlig sektor. 
Bolaget insåg snabbt vikten av teknik som en möjliggörare för servicemodellen och har efter ett decennium 
av utveckling, testning och kundfeedback en avancerad molnbaserad plattform för kombinerad transport.

Move About genomför en företrädesemission av units om cirka 35,1 MSEK. Samtliga befintliga aktieägare 
erhöll en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägdes på avstämningsdagen den 30 januari 2023. En (1) uniträtt 
ger rätten till att teckna en (1) unit. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption 
av serie TO2. Totalt består erbjudandet av 27 011 983 units, motsvarande 54 023 966 aktier och 27 011 983 
teckningsoptioner av serie TO2. Varje unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av 
serie TO2.

Vid full teckning av erbjudandet kommer Bolaget initialt att tillföras cirka 35,1 MSEK före emissionskostnader. 
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna som omfattas av erbjudandet kan Bolaget tillföras ytterligare 
maximalt cirka 21,9 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesemissionen omfattas till 70 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Varav           
representanter från styrelse och ledning har ingått teckningsförbindelser om cirka 5,4 MSEK motsvarande 
cirka 15,2 procent av den totala emissionslikviden.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget från och med 4 september till 15 september 
2023. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna uppgår till 70 procent av den 
volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie från och med 21 augusti till och med 1 september 2023, 
dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,81 SEK

Totalt antal units Erbjudandet består av en nyemission om totalt 27 011 983 units

En unit En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2

Teckningskurs 1,30 SEK per unit, motsvarande 0,65 SEK per aktie

Emissionsbelopp Cirka 35,1 MSEK

Pre-money värdering Cirka 17,6 MSEK

Handelsplats Nasdaq First North Growth Market

Teckningsperiod 1 februari - 15 februari 2023

Handel i uniträtter 1 februari - 10 februari 2023
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Bästa aktieägare,
Tack för ert fortsatta förtroende som ägare av Move About Group AB, 
och välkommen till er alla nya ägare! 

Vi fortsätter att jobba intensivt med vår förändrade strategi där fokus är 
lönsam tillväxt, i stället för tillväxt först och lönsamhet sen. En hållbar 
produkt måste också vara hållbar finansiellt för att kunna utvecklas och 
skapa värde för samhället och våra aktieägare.

Denna princip kan tyckas vara en grundpelare för all företagsamhet, 
men med facit i hand förlitade vi oss, i vår expansionsfas, alltför mycket 

på löpande extern kapitalanskaffning och för lite på att säkerställa uppföljning och optimalisering av vårt 
erbjudande, delad fossilfri mobilitet, eller enklare, elbilspooler.

Den första fasen i att komma till rätta med vår kostnadsbas innebar en genomgripande översyn av bolagets 
fasta kostnader, så kallade overhead-kostnader. Där har vi gjort väsentliga förbättringar och kostnaderna för 
support, sälj, teknik och administration är i stort halverade för tredje kvartalet 2022 jämfört med det fjärde 
kvartalet 2021 och det första kvartalet 2022. Det är glädjande att se att organisationen parallellt med        
kostnadsbesparingen lyckats upprätthålla en hög servicegrad trots att volymerna expanderat med 60 procent 
de första nio månaderna 2022 jämfört med samma period 2021, vilket vittnar om en god skalbarhet i vår 
digitala affär.

Nu jobbar vi på att effektivisera driften och förbättra bruttomarginalen. Att säkerställa ett bättre resultat i vår 
dagliga drift är komplext och innehåller många komponenter och att skifta strategi från att expandera affären 
kraftigt till att göra det med lönsamhet innebär ett nytt synsätt och ett fundamentalt skifte i hur vi mäter vår 
affär.

Störst potential i att förbättra lönsamheten är att ta ett steg tillbaka från vår stora satsning på publika elbils-
pooler, vilket tydliggjorts i och med en grundlig analys av bolagets samtliga elbilspooler som genomförts 
under 2022. Move Abouts kärna och historik är delad fossilfri mobilitet hos kommuner och företag, där elbil-
poolerna kan nyttjas av offentligheten på kvällar och helger. I denna kategori har vi många elbilspooler med 
hög bruttomarginal. Till följd av den analys som genomförts 2022 har vi för att förbättra bolagets lönsamhet 
beslutat att avveckla ett stort antal publika elbilspooler som bidragit till stora förluster de senaste två åren. 

Sammantaget har vi som bolag ägnat oss åt att göra hemläxan ordentligt och jag skulle vilja påstå att vi nu 
kommit långt på vägen att skapa en fundamentalt starkare struktur där framtida lönsam tillväxt kan ge ännu 
högre skaleffekter.

För att säkerställa fortsatt drift och samtidigt uppvisa en väsentligt starkare balansräkning med reducerad 
skuldbörda gentemot våra samarbetspartners beslutade aktieägarna på en extra bolagsstämma att bolaget 
ska genomföra en företrädesemission. Företrädesemissionen har fått stort stöd och är säkerställd till 70 
procent genom teckning från flera större aktieägare, huvudägare, medlemmar i styrelse och ledningsgruppen 
(mig själv inkluderat). Vi har samtidigt lyckats omförhandla utestående verksamhetslån till bättre villkor, samt 
fastställt kvittning av utestående konvertibler och aktieägarlån. Sammantaget tyder det här på att det finns en 
tro på och ett starkt stöd för bolaget och vår resa framåt. 

Avslutningsvis vill jag välkomna våra nya styrelsemedlemmar Sverre Stange och Cathrin Idén. Jag är mycket 
glad att vi har stärkt vår styrelse med Sverre som har lång erfarenhet från turnaround-situationer och Cathrin 
med bred erfarenhet från ledande befattningar inom hyrbilsbranschen (senast Europcar). Med denna          
förstärkning kommer vi fortsätta bygga ett starkare bolag där produkten är ett väldigt konkret sätt för        
samhället att ställa om från fossilt- till ickefossilt beroende, vi hoppas ni är med oss på den resan.    

Olof Jonasson, 
Verkställande Direktör
Move About Group AB
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BAKGRUND OCH MOTIV
Move About ser tack vare fortsatt utveckling av bolagets tjänster, tillväxt i linje med utlagd strategi, en ordentlig 
analys ned på elbilpools-nivå tillsammans med kostnadseffektiviseringar goda möjligheter för fortsatt 
uppfyllnad av bolagets målsättningar. För att fortsätta att dra nytta av de positiva marknadstrender som 
bolaget ser ställs krav på förstärk ning av bolagets balansräkning i syfte att växa fordonsflottan med ökade och 
mer fördelaktiga leasingramar.

Move About har därmed beslutat att genomföra en företrädesemission av units om cirka 35,1 MSEK. Motivet för 
erbjudandet ligger i linje med Move Abouts mål att ytterligare säkra sin position som leverantör av verkligt 
hållbara persontransporter i Norden och att fortsätta dra nytta av den växande marknaden i Europa, med fokus 
på den tyskspråkiga marknaden. Målsättningen är att driften i Bolaget, genom ökat utnyttjande av de stora 
investeringar i kapacitet som tillfördes under 2021 och början på 2022 i kombination med bolagets 
effektiviseringsprogram, ska vara självfinansierad andra halvan av 2023. Företrädesemissionen ska skapa en 
finansiell grund, med lägre skuldsättning, i syfte att utveckla Bolagets verksamhet med ett fokus på lönsam 
tillväxt.

Likviden från företrädesemissionen skall främst användas för:

1. Återbetalning av kortfristig lånefinansiering (cirka 20 procent)

2. Förstärkning av Bolagets rörelsekapital (cirka 55 procent)

3. Stärka organisationen, främst genom investeringar i utvecklingsavdelning och kundservice (cirka 25
procent)

Likviden från teckningsoptionerna av serie TO2 som erhålls i erbjudandet skall främst användas för:

1. Återbetalning av kortfristig lånefinansiering (cirka 60 procent)

2. Förstärkning av Bolagets rörelsekapital (cirka 15 procent)

3. Stärka organisationen, främst genom investeringar i utvecklingsavdelning och kundservice (10 procent)

4. Utöka utbud av elbilar och infrastruktur (10 procent)

5. Förvärvsaktiviteter med fokus på expansion på det europeiska fastlandet (5 procent)

AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGISKA MÅL
Move Abouts affärsidé är att erbjuda moderna, enkla, kostnadseffektiva och miljövänliga mobilitetslösningar till 
företag, privatpersoner, kommuner och andra organisationer. Enligt Bolagets uppfattning finns det inte någon 
leverantör av liknande tjänster i Europa som har större erfarenhet av att erbjuda elbilspooler än Move About, 
eller som kan dokumentera bidrag till minskade koldioxidutsläpp med så mycket som 530 ton under 2021 och 
360 ton under första halvan av 2022. 

Bolagets mål är att utnyttja sin position och bli det ledande företaget inom mobilitet riktad till B2B kunder i 
norra Europa. Faktorer så som Bolagets strategiska position, ledning och organisation, marknadstillväxt, håll-
barhet och statliga krav innebär att Move About antagit ett genomsnittligt årligt tillväxtmål om 30 procent från 
och med 2022 till och med 2025. Denna tillväxt skall dock ske på ett finansiellt hållbart vis, vilket är överordnat 
tillväxt för sakens skull. Ytterligare drivfaktorer bakom tillväxtmålet innefattar Bolagets befintliga nätverk i 
Norge, Sverige och Tyskland. Utöver detta vill Bolaget nå sina strategiska mål genom att, utöver organisk 
tillväxt, genomföra strategiska förvärv av bolag där Move About med sitt varumärke och operationella erfaren-
het kan dra nytta av värdefulla synergieffekter. Bolagets primära framtidsutmaningar handlar främst om att 
säkra resurser som personal, elbilar, systemkomponenter och kapital.
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DEN GLOBALA MAAS-MARKNADEN
Den globala Maas-marknaden uppgick 2021 till 3,14 miljarder USD och förväntas växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt 
(CAGR) om 32,8 procent mellan 2022 till 2030.1  Marknadstillväxten drivs främst av konvergens och tillväxt inom transport- och 
telekomindustrin. Snabb urbanisering, investeringar i smarta städer, förbättrad 4G/5G-infrastruktur för smartphones, en 
övergripande ökning av efterfrågan på mobilitetstjänster och behovet av att minska koldioxidutsläppen är flera nyckelfaktorer 
som stöder marknadstillväxten för MaaS, där Norden ligger i framkant i flertalet av dessa faktorer.2 

55 procent av den globala befolkningen bor i stadsområden, och nästan 70 procent av befolkningen kommer att bo i            
stadsområden år 2050.3  Den snabba urbaniseringen har lett till trafikstockningar, varav MaaS-modellen föreslås som ett bättre 
alternativ för att hantera trafikstockningar genom effektiv användning av befintlig transportinfrastruktur. Det stora behovet av 
effektiva lösningar för att flytta trafik på ett snabbare, billigare och bekvämare sätt i moderna städer kommer att driva tillväxten 
för MaaS-marknaden fram till 2030.4 

DEN GLOBALA BILDELNINGSEKONOMIN
Bildelningsmarknaden, en del av den större MaaS-marknaden, uppgick till två miljarder USD under 2020 och förväntas öka till 
6,5 miljarder USD 2027, vilket motsvarar en CAGR om 20 procent.5 Det finns ett antal drivande faktorer bakom bildelningsmark-
nadens tillväxt, där den globala implementeringen av stränga utsläppsregleringar är en av de största drivkrafterna för efterfrå-
gan på mobilitetslösningar i städer. Den ökande trafikstockningen i stadsområden i kombination med trånga kollektivtrafikan-
läggningar bidrar även till en marknadstillväxt. Det ökande beroendet hos dagliga pendlare av bildelningstjänster är en 
konsekvens av ökad oförutsägbarhet i kollektivtrafiken, genom exempelvis inställda avgångar. 

MARKNADEN
EN GRÖN AGENDA

lagstiftningar och regleringar 

kring miljön är två av de  

viktigaste faktorerna bakom 

Maas-marknadens tillväxt.

den globala Maas-marknaden 

uppgick 2021 till 3,14 miljarder 

usd.

bildelningsmarknaden, en  

del av den större Maas- 

marknaden, uppgick till två 

miljarder usd under 2020.

MAAS-MARKNADEN BILDELNINGSEKONOMIN

1. https://www.emergenresearch.com/industry-report/mobility-as-a-service-market
2. https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/mobility-as-a-service- 
     market-78519888.html
3. https://www.eea.europa.eu/sv/miljosignaler/miljosignaler-2011/global-megatrend-foer- 
     jorden-2050/att-leva-i-en-urbaniserad-vaerld
4. https://www.emergenresearch.com/industry-report/mobility-as-a-service-market
5. https://www.gminsights.com/industry-analysis/carsharing-market
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AKTIEÄGARE ANDEL AV RÖSTER OCH KAPITAL

Rebelijo AS 8,40%

Fearnley Securities AS 5,48%

E. Nordenfelt AB 5,45%

Nordnet Pensionsförsäkring AB 5,27%

Övriga aktieägare 75,40%

Totalt 100%

ÄGARLISTA

MOVE ABOUTS UTBUD AV ELBILAR
Move About är inte beroende av aktörer som biltillverkare eller återförsäljare, till skillnad från många av konkurrenterna som ofta 
ägs av dessa typer av aktörer. Det innebär att användarens behov alltid är i fokus och att god flexibilitet finns avseende inköps-
möjligheter av elbilar för Move About, som själva kan optimera sitt erbjudande. Idag består bilportföljen främst av följande 
modeller:

Tesla Model 3 
Model 3 har längst räckvidd 
av alla modeller i Bolagets 
flotta.

Tesla Model Y
Model Y är en helelektrisk 
SUV med rymlig plats som 
fungerar bra för både långa 
och korta turer.

Nissan Leaf
En av världens mest sålda 
elbilsmodeller som också är 
Bolagets mest populära.

Move Abouts affärsidé är att erbjuda moderna, enkla, 
kostnadseffektiva och miljövänliga mobilitetslösningar. 
Det finns inte någon leverantör av liknande tjänster 
i Europa som har större erfarenhet av att erbjuda 
elbilspooler än Move About, eller som dokumenterat kan 
bidra till minskade koldioxidutsläpp med så mycket som 
530 ton under 2021 och 360 ton under första halvan av 
2022. Varje körd kilometer med företagets delade elbilar 
minskar CO2-utsläpp och varje delad bil ersätter 10-15 
bilar på vägen. 

Bolaget har arbetat intensivt med en förändrad strategi 
där fokus ligger på lönsam tillväxt, i stället för tillväxt 
först och lönsamhet sen. Move Abouts verksamhet har 
effektiviserats tack vare en genomlysning av Bolagets 
samtliga elbilspooler och därtill har omfattande 
kostnadsreducerande åtgärder vidtagits. Detta 
möjliggör för Move About att framgent identifiera och 
endast välja lönsam tillväxt.

Mobilitetsmarknaden förväntas växa kraftigt kommande 
år där lagtstigtningar och regleringar är två av de 
viktigaste tillväxtfaktorerna. Ett exempel på en sådan 
lagstiftning är Tysklands Climate Change Action 
Law, som ska reducera utsläpp av växthusgaser i 
Tyskland med 65 procent till år 2030. Andra drivande 
faktorer är hög urbanisering och förbättrad 4G- och 
5G-infrastruktur, faktorer där Norden ligger i framkant. 
Move About är väl positionerade för att fortsätta dra stor 
nytta av dessa marknadstrender.

Bolaget har en bred kundbas och erbjuder sina 
tjänster till företag, kommuner, fastighetsägare 
och privatpersoner. Move About har cirka 70 000 
registrerade medlemmar, fördelat mellan privatpersoner, 
företag och kommuner. De totala antalet användare har 
ökat med cirka 50 procent från Q4 2020 till Q2 2022. 
För privatpersoner är tillväxten cirka 67 procent under 
samma period.

Miljövänliga mobilitetslösningar

Fokus på lönsam tillväxt 

Stor marknad med tydliga tillväxttrender 

Stark tillväxt i användarantal 

INVESTMENT CASE 

Teckna units

Intervju med VD

Move Abouts hemsida

EU-Tillväxtprospekt

https://moveaboutgroup.com/
https://moveaboutgroup.com/wp-content/uploads/2023/01/Prospekt-Move-About-Group-AB.pdf
https://moveaboutgroup.com/foretradesemission-2023/
https://www.youtube.com/watch?v=UQITj_FYAW8





