
Nyemission 
Teckningsperiod: 2019-01-30 till 2019-02-13

VIKTIG INFORMATION: Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I Wifogs prospekt finns en 
beskrivning av potentiella risker som är förknippade med bolagets verksamhet och dess värdepapper. Innan ett 
investeringsbeslut fattas ska dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta prospektet noggrant 
genomläsas. Prospektet kommer finnas tillgängligt för nedladdning på www.hagberganeborn.se
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VD har ordet
Det senaste halvåret har vi arbetat hårt och målmedvetet för att skapa 
förutsättningar för en stark och positiv utveckling för Wifog. Även om 
mycket arbete återstår så är det med tillfredställelse jag kan notera 
att mycket går åt rätt håll för bolaget. Vi ser en snabb tillväxt i antalet 
medlemmar och omsättningen ökar, vilket tillsammans med lägre 
kostnader borgar för en positiv resultatutveckling. Det är ingen överdrift 
att tala om att Wifog nu har gått in i en ny era.

Redan när vi vid reformarbetets början gjorde en genom-
gång av bolagets styrkor och svagheter kunde vi se att 
det fanns oerhört mycket att bygga vidare på. En färdig 
plattform med 25 000 medlemmar, flera etablerade sam-
arbeten med betydelsefulla aktörer samt inte minst ett 
samarbete med Metro Media House, som ger oss tillgång 
till annonsering och mediautrymme värt stora belopp, är 
några av de faktorer som visar på bolagets potential

Men vad som tidigare har saknats är främst en tydlig 
vision och strategi, vilket i förlängningen också slog mot 
bolagets finanser. Vi såg oss därmed tvungna till att inleda 
reformarbetet med finansiell rekonstruktion av bolaget där 
framförallt kostnadsnedskärningar var prioriterat. Där har 
vi redan hunnit långt, och när rekonstruktionen nu slutförts 
ligger allt fokus på att öka intäkterna.  

Det handlar dels om att öka antalet medlemmar, det vill 
säga användare av plattformen, dels om att skapa nya 
intäktskällor. Eftersom vi redan i dag ser ett stadigt inflöde 
av nya medlemmar så är vi positiva till vad än mer ökade 

säljaktiviteter kan leda till. När det gäller nya intäkter så 
har vi identifierat aktiviteter på plattformen som i dag inte 
ger några intäkter, men där vi ser goda förutsättningar att 
skapa positiva betalningsflöden för bolaget.

Det är också ingen tvekan om att utvecklingen för mark-
naden talar för Wifog. Marknaden för lojalitetsprogram 
väntas växa med 25 procent årligen de kommande åren 
samtidigt som den digitala annonsmarknaden visat på en 
snabb tillväxt de senaste åren. 

Wifog har också positionerat sig rätt med hänsyn taget 
till andra trender. Den senaste statistiken från Post- och 
Telestyrelsen visar att mobilmarknaden inte längre växer 
i den takt den har gjort tidigare, vilket för mig sig ett fokus 
på att behålla befintliga kunder. Vi kan därmed sägas 
ligga helt rätt med vår lojalitetsplattform. 

GDPR:s intåg gör det också svårare för annonsörer att 
träffa rätt målgrupp vid rätt tid. Vår plattform möjliggör 
just detta. 

”Genom strategiska 
samarbeten och 
rekryteringar inom 
våra affärsområden 
är jag övertygad 
om att vi kommer 
att växa snabbt 
under lönsamhet”.
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För att realisera bolagets fulla potential har bolaget därför 
tagit beslut om att genomföra en nyemission. Vi tar nu in 
nytt kapital för att förstärka balansräkningen och för att 
skapa uthållighet.

Jag ser fram emot 2019 som ska bli året där Wifog på 
riktigt visar sin fulla potential och blir allmänt känt som 
platsen där man hittar både produkter och tjänster som 
ligger rätt i tid och rätt i pris. Genom strategiska sam-
arbeten och rekryteringar inom våra två affärsområden 
– Digital annonsering och Research samt Produkter och 
Tjänster – är jag övertygad om att vi kommer att växa 
snabbt under lönsamhet.

Vi ser gärna att så många som möjligt vill vara med på en 
resa som börjar med en nystart – en nystart för ett bolag 
där det finns stora tillgångar, och därför så mycket att 
bygga vidare på.

Martin Litborn
VD

Kort om Wifog
Wifog är en lojalitetsaktör som tillhandahåller en 
plattform för webb och mobil. Där kan medlem-
marna, det vill säga konsumenterna, ta del av de 
konsumenterbjudanden och aktiviteter som erbjuds. 
När medlemmarna köper produkter och tjänster – 
till förmånliga priser – från externa leverantörer får 
Wifog intjäning. Medlemmarna får i sin tur poäng 
dels när de köper, dels genom att se på reklam och 
delta i marknadsundersökningar.

Finansiella mål
Skapa en långsiktigt god avkastning till sina aktie-
ägare genom att bedriva abonnemangs-, produkt- 
och annonsförsäljning och övrigt besläktad verk-
samhet i anslutning till vår applikation med en över 
hela konjunkturcykeln stabil avkastning 
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Marknadsöversikt
Wifogs marknad – lojalitetsprogram och mobilannonsering – förväntas 
växa snabbt de kommande åren. 

Den globala marknaden för lojalitetsprogram förväntas 
öka till 7,4 miljarder dollar 2020, vilket betyder en ökning 
med närmare 300 procent från 2016 (Orbi Research). 

En studie från konsultbolaget Acando visar samtidigt att 
endast 20 procent av företagen i Sverige med befintliga 
lojalitetsprogram har tillräckligt tekniskt stöd för att få ut 
full effekt av programmen. Samma studie visar också att 
det bland företagen finns stora kunskapsluckor när det 
handlar om att skapa kundlojalitet via medlemsprogram. 

Sammantaget indikerar utvecklingen att det finns stort 
utrymme för aktörer som Wifog inom lojalitetssektorn som 
har en uttalad och precis strategi för verksamheten, samt 
har resurser och kompetensen att genomföra strategin.

Stadig ökning för mobilannonsering
En annan tydlig utveckling är den stadiga ökningen av di-
gital marknadsföring och annonsering på mobila enheter. 
Detta gäller både globalt och specifikt i Sverige. 

Andelen av globala annonsintäkter minskade för samtliga 
medier under perioden 2015–2018. Enda undantaget var 

mobilannonseringen, vars andel mer än fördubblades från 
omkring 10 procent till strax under 25 procent  
(se diagram nedan).

Mobilannonsering tar en allt större 
del av annonsmarknaden
Sverige är i det här sammanhanget inget undantag, då 
annonsintäkterna ökar allra mest just när de gäller mobil 
annonsering. Intäkterna är visserligen fortfarande störst 
för internetsökning, men intäkterna från mobil annonse-
ring uppvisade under perioden 2014–2018 den snabbaste 
ökningen (se diagram nedan).

Växande e-handelsmarknad
En annan tydlig trend – både globalt och i Sverige – är 
en stadig ökning av e-handeln. Detta inkluderar även den 
digitala insamlingen till välgörande ändamål. 

Noterbart är den oerhört snabba takten i ökningen, inte 
minst i Sverige. Så sent som 2015 hade 66 procent av 
svenskarna handlat på nätet de senaste sex månaderna. 
Ett år senare, 2016, hade 89 procent handlat på nätet de 
senaste tre månaderna. 

Diagram: Andel av globala annonsintäkter per medium 2015 resp. 2018 Diagram: Annonsintäkter på internet (digital annonsering) i Sverige (mdr SEK)
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Vår verksamhet
Wifog har en unik och starkt växande position på den svenska 
lojalitetsmarknaden. Anledningen är att bolagets produkter och tjänster 
gynnar både medlemmarna – konsumenterna – och kunderna, som utgörs 
av företag och organisationer.

Wifog är en lojalitetsaktör under 
god tillväxt som tillhandahåller en 
plattform för webb och app. Där 
kan medlemmarna, det vill säga 
konsumenterna, ta del av de konsu-
menterbjudanden och aktiviteter som 
erbjuds. När medlemmarna köper 
produkter och tjänster – till förmånli-
ga priser – från externa leverantörer 
får Wifog intjäning. Medlemmarna får 
i sin tur poäng dels när de köper, dels 
genom att se på reklam och delta i 
marknadsundersökningar. 

Med dessa ihopsamlade poäng kan 
medlemmarna sedan köpa produkter 
och tjänster. Även här kommer Wifog 
att få intjäning från företagen som är 
med på bolagets plattform. Därmed 
kommer Wifog att få intjäning i två 
led; först när medlemmarna i första 
ledet köper för sina pengar och sedan 
när de handlar för sina poäng. 

Ju fler medlemmar Wifog har, desto 
större är bolagets förhandlingskraft 
mot de företag som vill erbjuda 
Wifogs medlemmar sina produkter 
och tjänster. Med andra ord, ju fler 
medlemmar desto bättre villkor – 
både för medlemmarna och för 
Wifogs intjäning. 

Wifog erbjuder även mobiltelefo-
ni via det egna varumärket Wifog 
Mobile. Under 2018 lanserades Wifog 
Zero, ett unikt abonnemang som ger 
gratis surf, samtal och sms genom 
att medlemmen använder Wifogs 
plattform regelbundet. Wifog Mobile 
har även andra abonnemang i 
lågprissegmentet. 

Inom kort kommer Wifog att bredda 
sitt utbud kraftigt. Inom mobiltelefoni 
kommer nya abonnemang att lanse-
ras, framför allt för kunder med större 

behov av mobilsurf. Tidigare har 
Wifog begränsat sina erbjudanden till 
digitala tjänster. Men med den nya 
strategin som grund pågår arbetat 
med att bredda produktportföljen 
till fysiska produkter. Initialt ligger 
fokus på produkter och tjänster som 
ligger nära Wifogs mobils affär som 
exempelvis: mobiltelefoner, tillbehör 
och kringtjänster. 

Fakta: Wifogs tillgångar

Bolagets främsta tillgångar är 
den färdigutvecklade lojalitets-
plattformen med kringliggande 
tekniska lösningar. Dessutom 
har bolaget en stor mark-
nadsföringsbudget genom ett 
samarbete med Metro och ett 
stort antal medlemmar. 

Wifog Plattform 2.0

Trafik inTrafik inTrafik in Trafik in Generera extern trafik

Aktiviteter & 
Tjänsteerbjudande
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Tjänsterna ger kickback 
i form av poäng i 
plattformen

Reklam/Enkäter Mobiltelefoni

Mobiltelefoni

Abonnemang

Wifogs Lojalitet och aktivitetsplattform med poängsystem

Produkter

ProdukterAbonemang



6

Fem skäl att investera i Wifog
Färdigutvecklad lojalitetsplattform
Wifog har en färdigutvecklad och fungerande lojalitetsplattform. Därtill har bo-
laget en egen mobiloperatör under varumärket Wifog Mobile. Att plattformen är 
utvecklad innebär att Wifog inte är i behov av några nyinvesteringar i teknik och 
utveckling, utan verksamheten kan helt fokuseras på att öka antalet kunder och 
att öka intäkterna. 

Etablerad kundbas
Plattformen har redan i dag 25 000 medlemmar. Antalet medlemmar uppvisar 
dessutom en snabb tillväxt, och det senaste halvåret ligger ökningen på i ge-
nomsnitt 1000 per månad. En stor del av arbetet i företaget går således ut på att 
bygga vidare på en positiv trend. Med en stor kundbas blir det också lättare att 
nå strategiska samarbeten med fler leverantörer. 

Stor marknadsföringsbudget genom Metro Media House
Wifogs samarbete med Metro Media House innebär att bolaget har tillgång till 
annonsering och mediautrymme värt stora belopp. Det innebär stora möjligheter 
att snabbt och kostnadsfritt få ut bolagets budskap och göra bolaget mer känt.

Etablerade samarbeten
Wifog har flera etablerade samarbeten med betydelsefulla aktörer inom mobil- 
och detaljhandelsbranschen, vilket främjar hög aktivitet på plattformen. Bolaget 
är bland annat återförsäljare till Comviq. Vidare har Wifog samarbeten med 
ClearOn (tidigare Kuponginlösen) och GoGift, som är en del av Egmontkoncernen. 
När det gäller välgörenhetsorganisationer finns avtal med Barncancerfonden och 
Actionaid.

Växande marknad
Wifog verkar på en marknad som är under snabb och stark tillväxt. Den globala 
marknaden för lojalitetsprogram förväntas öka från knappt 2 miljarder dollar 2016 
till omkring 7,5 miljarder dollar 2020 – en ökning med 300 procent. 
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Emissionen i sammandrag
Emissionsvolym: 20,7 MSEK. Vid fullt utnyttjande av 
överteckningsoptionen tillförs Bolaget 27,1 MSEK.

Teckningsperiod: 30 januari – 13 februari 2019.

Teckningskurs: 0,08 SEK per aktie

Tidigare aktieägare har företrädesrätt där en (1) 
ägd aktie ger rätten att teckna en (1) ny aktie.

Genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden 
är emissionen garanterad till 18,2 MSEK, vilket 
motsvarar 88 procent.

Läs prospekt här: hagberganeborn.se

Ladda ner teckningssedel här: Investor.wifog.com



 
För ytterligare information:

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB
Tel: 08-408 933 50

info@hagberganeborn.se


