
Inbjudan till teckning av B-aktier i
Samtrygg Group AB (publ)

29 november - 21 december 2016
 

Nyemission om 4,9 MSEK i samband 
med notering på NGM MTF

Samtrygg har;
- Ökat omsättningen med 200 % mellan 2014 och 2015

- Omsättning för jan-sep 2016 uppgår till 56 MSEK (35 MSEK)
- 60 000 användare över hela Sverige

Samtrygg är en trygg marknadsplats för uthyrning av 
andrahandsbostäder. Sedan starten 2013 har Samtrygg hjälpt tusentals 

uthyrare och hyresgäster över hela landet och har växt för varje 
verksamhetsår. Samtrygg genomför nu en nyemission om 4,9 MSEK för 

att ytterligare öka tillväxttakten.
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Motiv och erbjudande
Bakgrund och motiv
Samtrygg grundades under 2013 och har sedan dess 
växt i snabb takt. Vår vision om en trygg och säker 
andrahandsmarknad har successivt materialiserat sig för 
varje verksamt år som har gått. Genom att agera som en 
trygg mellanhand råder Samtrygg bot på den osäkerhet som 
historiskt har genomsyrat marknaden. Marknaden har tagit 
emot tjänsten väl. Omsättningen har ökat från ca 4,7 MSEK 
20131  till 55 MSEK 2015, varav både 2014 och 2015 var 
lönsamma år. 

Marknaden för trygg andrahandsuthyrning i Sverige 
är fortfarande relativt ny och uppvisar en stark 
tillväxtpotential. Fram till idag har Bolaget endast tillförts 
externt kapital i mindre utsträckning. För att fortsatt 
vara väl positionerat att tillvarata den potential som 
finns, ser Samtrygg ett behov av offensiva investeringar i 
marknadsföring och produktutveckling. Bolaget genomför 
därför föreliggande nyemission i syfte att tillföra bolaget 
rörelsekapital.

1 Samtrygg har ändrat redovisningsprincip under 2015 och valt att inkludera hyrorna för att bättre avspegla verksamheten. Tidigare låg endast 
avgifterna till grund för intäktsredovisningen. För 2013 och 2014 är siffrorna som omnämns därför jämförande siffror med hänsyn till den 
nuvarande redovisningsprincipen. Enligt den tidigare redovisningsprincipen omsatte Samtrygg 0,8 MSEK under 2013 och motsvarande 8,9 
MSEK under 2015. 

2 Uppskattning av marknadens storlek som bygger på uppgifter från Boverket och SCB, 2015

Fakta

Värdet på andrahandsmarknaden: 15 000 MSEK2

Antalet kontrakt som sluts årligen: ca 225 000 avtal

Andel av hyresgäster och uthyrare som upplever problem: över 50 %2

Erbjudandet i sammandrag
Den ordinarie bolagsstämma som hölls den 14 juni 2016 i Samtrygg Group AB (publ) beslutade att genomföra en nyemission 
av aktier. Nyemissionen omfattar maximalt 700 000 aktier som erbjuds till kursen 7,00 kronor. Samman taget väntas en 
fulltecknad nyemission inbringa 4,9 MSEK före  transaktionskostnader.

Teckningskurs 7,00 kronor per aktie

Teckningstid 29 november - 21 december 2016

Antal erbjudna aktier 700 000

Emissionsbelopp 4,9 MSEK

Bolagsvärdering, pre money 47,7 MSEK

Besked om eventuell tilldelning av aktier lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. 
Likvid ska erläggas senast fem (5) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan.
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Verksamhet och Marknad
Samtryggs verksamhet
Samtrygg grundades sommaren 2013 och har sedan starten 
haft en vision om att skapa en trygg och smidig marknad 
för andrahandsbostäder där båda parter får säkra och 
rättvisa villkor. Andrahandsmarknaden har sedan länge 
präglats av ett brett spektrum av problem där osäkerhet 
är den gemensamma nämnaren. Genom att vara en trygg 
mellanhand mellan den som vill hyra och den som vill hyra 
ut kan Samtrygg skapa bättre förutsättningar för en modern 
och trygg hyresmarknad.

Många av de problem som funnits på andrahandsmarknaden 
har sitt ursprung i att marknadens parter saknar 
information om varandra, att informationen är asymmetrisk 
eller att informationen är av dålig kvalitet. Detta medför 
huvudsakligen två problem; antingen att parterna inte vågar 
äntra marknaden eller att de som faktiskt äntrar marknaden 
gör det till ett alldeles för högt pris. 

Samtryggs modell råder effektivt bot på problemen 
genom att ge garantier och försäkringar. Modellen ökar 
transparensen mellan parterna och tar bort risken för 
bedrägeri genom att kontrollera betalningsflöden. Uthyrare 
får 2 månaders hyresgaranti, andrahandsförsäkring, 
säkra hyresavtal och får hyran betald i tid av Samtrygg 
varje månad. Därtill slipper hyresgäster betala deposition 
om de är kreditvärdiga och annars hanterar Samtrygg 
depositionen. Samtrygg tar också en aktiv roll i att hjälpa 
båda parter att följa de regler som är uppsatta och går in 
som ekonomisk mellanhand för att minimera risken för 
bedrägeri.

Uthyrare

Källa: Boverket, 2015 Privat uthyrning Samtrygg

Problem med hyresgästen 53% 2,30%*

Hyran betalades inte i tid 20% 0%**

Ostädad/skadad bostad 17% 0%***

Hyresgästen betalade inte för skadorna 14% 0%****

Denna tabell visar några av de vanligaste problemen som en uthyrare uppfattar att de haft med sina hyresgäster. Uppgifterna kommer från 
en undersökning som genomfördes av Boverket 2015 i vilken mer än 3 000 respondenter intervjuades. Asterisken representerar direkta 
lösningar som erbjuds av Samtrygg enligt följande: * Samtryggs interna kundundersökning ** Samtrygg betalar hyran i tid och erbjuder två 
månaders garanti, *** Flyttstädning garanteras via en partner, **** Samtrygg har en speciell anpassad andrahandsförsäkring, som täcker in 
situationer där traditionella hemförsäkringar inte skulle ge någon ersättning.

Hyresgäster

Privat uthyrning Samtrygg

Problem med uthyrare 56% 1,20%*

Bedrägliga uthyrare 23% 0%**

Förskottsbetalnings- eller depositionsbedrägerier 11% 0%***

Olagliga avhysningar 10% 0%****

Denna tabell visar några av de vanligaste problem som hyresgäster uppfattar att de haft med sina uthyrare. Uppgifterna kommer från en 
undersökning som genomfördes av Boverket 2015 i vilken mer än 3 000 respondenter intervjuades. Asterisken representerar direkta 
lösningar som erbjuds av Samtrygg enligt följande:* Samtryggs interna kundundersökning ** Samtrygg hanterar alla betalningar och 
verifierar användare *** Inget behov av deposition om hyresgästen har tillräcklig kreditvärdighet, annars hanterar Samtrygg depositionen.  
**** Samtrygg har utvecklat säkra kontrakt och rutiner, vilket tar bort risken för olagliga avhysningar.



Marknad
Boverket uppskattar att värdet av transaktionerna på 
andrahandshyresmarknaden uppgår till ca 4 500 MSEK 
2014 (Boverket, 2015), men undersökningen tar inte 
hänsyn till den fulla omfattningen av marknadens storlek. 
Boverkets uppskattning bygger på 50 000 bostäder per 
år och att en överenskommelse löper på i genomsnitt 12 
månader. Dessa siffror ger inte en fullständig bild av den 
aktuella marknadens storlek. Boverkets uppskattning 
är baserad på annonser publicerade på Blocket och 
BostadDirekt och tar inte hänsyn till att en stor del av 
förmedlingen av andrahandsbostäder sker dels privatperson 
till privatperson och dels via andra kanaler. Enligt 
uppskattningar från SCB (Statistiska centralbyrån) kan 
den totala andrahandsmarknaden i Sverige uppskattas till 
uppemot 150 000 hushåll varje år. Därtill tillkommer även 
den svarta marknaden med olovlig andrahandsuthyrning, 
vars andel av den totala marknaden är svår att uppskatta. En 
mer rättvisande uppskattning av det totala marknadsvärdet 
skulle därför kunna uppgå till cirka 15 000 MSEK.

Nytt marknadssegment i stark tillväxt
Vidare, uppskattar SCB att längden på ett hyreskontrakt 
ligger på åtta till tio månader snarare än ett helt år. 
Detta skulle innebära att varje hushåll som är aktiva 
på andrahandsmarknaden tecknar cirka 1,5 avtal per 
år. Med tanke på dessa parametrar kan det antalet 
avtal som undertecknas årligen uppskattas till 225 000 
stycken. Av dessa 225 000 andrahandskontrakt är det 
endast en handfull som sluts via företag inom Samtryggs 
marknadssegment. I och med att segmentet är nyetablerat 
saknas i nuläget information om den exakta storleken på den 
marknad på vilken Samtrygg verkar. En fingervisning är att 
Samtrygg och dess två största konkurrenter under hösten 
2015 tillsammans hade ca 700 aktiva annonser månatligen, 
där Samtryggs andel utgör ca 300 av dessa. Under hösten 
2016 var motsvarande siffra ca 400 respektive 200 
annonser. Marknadssegmentet är med andra ord litet i 
förhållande till storleken på den totala transaktionsvolymen 
på marknaden, men befinner sig i en snabb tillväxtfas.
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VD har ordet
Varje år hyr uppskattningsvis 150 000 svenskar bostäder i andrahand och för en 
betydande andel av befolkningen är andrahandsuthyrning det enda alternativet på 
bostadsmarknaden. I takt med att fler och fler etablerar sig på andrahandsmarknaden 
ökar också antalet människor som möts av dess utbredda otrygghet. Här kommer 
Samtrygg in - vi ser det som vår uppgift att skapa en modern hyresmarknad där fler hyr 
och hyr ut bostäder säkert, smidigt och till ett pris båda parter gemensamt är överens om.

När Samtrygg under 2013 grundades fungerade inte andrahandsmarknaden så bra som 
den skulle kunna göra. Regelverken var svårtydda, parterna kände inte förtroende för 
varandra och bedrägerier förekom i hög utsträckning. Marknaden saknade trygghet.

Även om problemen kvarstår på marknaden i stort har Samtrygg lyckats erbjuda ett 
tryggare alternativ. Samtryggs modell råder effektivt bot på problemen genom att ge 
uthyrare betalningsgaranti, andrahandsförsäkring och säkra hyresavtal. Dessutom slipper 
hyresgäster betala deposition om de är kreditvärdiga och annars hanterar Samtrygg 
depositionen. Vi tar en aktiv roll i att hjälpa båda parter att följa de regler som är uppsatta 
och går in som ekonomisk mellanhand för att minimera risken för bedrägeri.

Samtryggs modell har tagits emot väl. Det märker vi framförallt på det stora antalet nya 
kunder som kommer via rekommendationer från tidigare kunder. Vi är idag en trygg 
marknadsplats med tusentals nöjda hyresgäster och uthyrare över hela Sverige. 

Nu vill vi ta nästa steg och få fler att få tillgång till en trygg och smidig upplevelse av 
andrahandsuthyrning. Andrahandsmarknaden fortsätter att växa i rask takt och blir 
en än mer naturlig del av bostadsmarknaden för varje dag som går. Men med tillväxten 
kommer också antalet problem att öka om uthyrning sker i den form det tidigare har 
gjort.  Vi är därför övertygade om att framtidens hyresgäster och uthyrare kommer se det 
som självklart att gå via en mellanhand, för att få trygga villkor och minska sina risker. I 
dagsläget är vi den mellanhanden och det vill vi fortsätta att vara. I vår värld har alla rätt 
till ett tryggt boende.

Vi välkomnar dig som aktieägare och hoppas att du 
vill vara med på resan mot en säkrare och tryggare 
andrahandsmarknad!

Marcus Lindström 

Verkställande direktör för 

Samtrygg Group AB (publ)



Anmälningssedel för teckning av B-aktier i Samtrygg Group AB 

Undertecknad ansöker härmed om teckning av nedanstående antal B-aktier i Samtrygg Group AB till 7,00 kr per B-aktie:

Namn/Firma Person/Org.nr

Adress Postnr och Ort

VP-kontonummer eller            depånummer* Bank/förvaltare

Telefon dagtid E-postadress

Ort och datum Underskrift (i förekommande fall firmatecknare eller förmyndare)

Post     E-mail    Fax

Eminova Fondkommission AB   info@eminova.se   08-684 211 29
Biblioteksgatan 3, 3 tr    (inskannad anmälningssedel)
111 46 Stockholm

* I det fall depån eller VP-kontot är kopplat till en kapitalförsäkring, är en IPS eller ISK (investeringssparkonto) gäller särskilda regler vid nyteckning av aktier. 
Kontakta er bank/förvaltare och följ dennes instruktioner för hur teckningen/betalningen ska gå till. Observera att i det fall teckningen inte sker på ett korrekt sätt 
kommer leverans av tilldelade aktier inte att kunna ske till dessa depåtyper! Teckningen är bindande. 

TEXTA TYDLIGT

Enligt lag måste en kopia på giltig legitimation medfölja  
anmälningssedeln i det fall anmälan avser ett belopp om  
EUR 15 000 (ca 145 000,00 kr) eller mer. 
 
Om anmälan avser en juridisk person ska även ett registreringsbevis 
som styrker firmateckning medfölja. Observera att anmälan inte är 
fullständig utan bilagor och lämnas helt utan avseende.

1 000 aktier (7 000,00 kr) 10 000 aktier (70 000,00 kr)

3 000 aktier (21 000,00 kr) 30 000 aktier (210 000,00 kr)

5 000 aktier (35 000,00 kr) 50 000 aktier (350 000,00 kr)

Annat antal

Teckningstid Teckningskurs Teckningspost Tilldelning och betalning

29 november - 21 december 
2016 kl 15:00.

7,00 kr per aktie av serie B. Lägsta teckningspost är 1 000 B-aktier, mot-
svarande 7 000,00 kr därefter valfritt antal.

Betalning ska ske i enlighet med uppgift på 
utskickad avräkningsnota.
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Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges att jag tagit del av och förstått samtlig information som utgivits i samband med detta erbjudande, att jag är medveten om att anmälan är 
bindande, att tilldelning kan komma att reduceras eller helt utebli, att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen, att jag befullmäktigar Eminova Fondkommission AB att för 
min räkning verkställa teckning av tilldelade aktier.

ANMÄLNINGS-
SEDELN 
SKICKAS TILL:

Viktig information:
• Eminova Fondkommission AB (”Eminova”) (556889-7887) är ett värdepappersbolag som står 

under Finansinspektionens tillsyn. Eminova har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt 
lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

• Finansiella instrument som erbjudandet avser har inte och kommer inte att registreras i något 
annat land än Sverige. De kommer därför inte att erbjudas till försäljning i något annat land där 
deltagande skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer 
av svensk rätt eller strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land.

• Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel befullmäktigar Eminova att för undertecknads 
räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt villkoren som utformats för 
erbjudandet. 

• Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel omfattas inte av den ångerrätt som följer av 
distans- och hemförsäljningslagen.  
Tillvägagångssätt och teckningsperiod framgår av den information som utgivits i samband med 
erbjudandet.

• Genom anmälan i detta erbjudande blir undertecknad inte kund hos Eminova. Eminova kom-
mer därför inte att kundkategorisera de som tecknar aktier enligt erbjudandet. Eminova gör inte 
heller en passandeprövning enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden avseende 
teckning av värdepapper i erbjudandet. 

• I den information som utgivits i samband med erbjudandet framgår de risker som följer med en 
investering i de finansiella instrument som avses.

• Den som avser teckna finansiella instrument i enlighet med detta erbjudande uppmanas att 
noga läsa igenom den information som utgivits. Priset för de finansiella instrument som avses 
framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet. 

• Kostnader utöver vad som angivits ovan, såsom skatter eller courtage, som kan komma att 
uppstå i samband med de finansiella instrument som erbjudandet avser, varken påföres av 
eller erläggs av Eminova.

• Personuppgifter som tecknaren lämnar i samband med anmälan behandlas av Eminova enligt 
Personuppgiftslagen (1998:204). Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra 
företag som Eminova eller emittenten samarbetar med.

• Eminova ansvarar inte för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i sam-
band med teckning genom betalning eller inlämnande av anmälningssedel.

• VP-konto eller depå måste vara öppnat vid tillfället för anmälan.
• Klagomål med anledning av Eminovas hantering av order genom undertecknad anmälningsse-

del kan insändas per post till Eminovas klagomålsansvarige på adress Eminova Fondkommissi-
on AB, Att: Klagomålsansvarig, Biblioteksgatan 3, 3 TR, 111 46 Stockholm.

• Vid en eventuell reklamation mot Eminovas utförande av order ska detta ske inom skälig tid. 
Rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder kan annars gå förlorad.

• Vid en eventuell tvist med Eminova kan konsumenter vända sig till Allmänna reklamationsnämn-
den, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00, www.arn.se.

• Eminova följer svensk lag och materiell rätt tillämpas på Eminovas erhållna uppdrag. Allmän 
domstol är behörig domstol.


