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Via det 100 %-ejede datterselskab OmniCar A/S har
OmniCar Holding AB udviklet en softwareløsning,
der skaber øget salg og loyalitet inden for
bilbranchen. Allerede på nuværende tidspunkt
har platformen genereret en omsætning på over
200 mio. DKK til OmniCars kunder.

Kort om OmniCar
OmniCar er en unik investerings- og
børs-case: Bilbranchen er under kraftig
forandring og forhandlernes indtjening
er under pres. OmniCar understøtter
branchens udvikling, løfter kundernes
indtjening og er den nye måde at sælge
biler på.
OmniCar er en:
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•
•
•
•
•
•

rigtig forretning i kraftig vækst med
rigtige kunder i et meget stort
rigtigt marked med et
rigtigt produkt, der adresserer et
rigtigt behov, og som allerede har skabt
rigtig omsætning for kunderne på mere end
200 mio. DKK. Virksomheden består af
rigtige eksperter med mangeårig erfaring
fra branchen. Konkurrencesituationen er
rigtig gunstig, og mulighederne for
rigtig international skalering er oplagte.
Forretningsmodellen er baseret på
rigtige kontrakter (recurring omsætning),
og selskabet guider, med
rigtige prognoser, sine
indtjeningsforventninger 3 år frem.

OmniCar har udviklet en softwareløsning, som ændrer
den måde, hvorpå bilbranchen sælger biler. Løsningen
blev oprindeligt udviklet til Citroën i Skandinavien og har
resulteret i, at de har fået en omsætningsstigning på 200
mio. DKK . OmniCar har en hurtigt voksende kundebase, og
en kraftig omsætningstilvækst.
OmniCars løsning blev oprindeligt udviklet af OMI A/S,
hvis medstifter er OmniCar AB’s kommende CEO Claus T.
Hansen. Interessen og potentialet for OmniCars løsning
var imidlertid så stor, at ledelsen besluttede at stifte
OmniCar A/S, som et spin-off af OMI A/S. I løbet af de første
10 måneder i 2016 omsatte OmniCar for ca. 8 mio. SEK med
et positivt driftsresultat på ca. 0,5 mio. SEK. I de første 4
måneder af 2017 har virksomheden omsat for ca. 6 mio.
SEK ligeledes med positivt driftsresultat før omkostninger
relateret til noteringsproces og udvikling. OmniCars team
har mange års erfaring med IT, salg og markedsføring
og ikke mindst bilindustrien. Både OmniCars ledelse og
bestyrelse har tidligere været med til at opbygge succesrige
virksomheder, som efterfølgende er blevet opkøbt.

•

Med internettes fremmarch har købsadfærden inden for
bilkøb ændret sig markant, avancerne er under pres, og
bilbranchen skal i fremtiden rette fokus mod at sælge
flere services. Herunder serviceaftaler, reservedele og
værkstedstimer. OmniCars software er udviklet til at
understøtte dette formål og har været anvendt med
succes i flere år. Der er stor efterspørgsel efter OmniCars
løsning. Der er ingen konkurrenter, der tilbyder samme
løsning som OmniCars.

•

Til at starte med udviklede OmniCar sin softwareløsning
som en kundespecifik løsning til Citroën i Skandinavien.
Udviklingsarbejdet påbegyndtes i 2008, og der er
investeret ialt over 15 mio. SEK i løsningen. Fra 2012 til
2016 har løsningen genereret over 25.000 serviceaftaler
og over 200 mio. DKK i omsætning for Citroën i
Skandinavien.

•

Softwareløsningen kan bruges af både forhandlere og
importører. OmniCar har aftaler med Citroëns importører
i Danmark, Norge og Sverige samt Peugeot i Danmark,
Norge og Sverige. I Norge bruger forhandlere af MercedesBenz og Kia OmniCars løsninger. Bilimportørerne har
stor indflydelse på bilforhandlere, hvilket betyder, at når
en bilimportør er kunde hos OmniCar, er et stort antal
bilforhandlere potentielle kunder. Virksomheden har en
pipeline, som inkluderer et stort antal potentielle kunder
i form af bilimportører og bilforhandlere.

•

OmniCars målsætning i 2017 er at indgå aftaler med 100
nye bilforhandlere og omsætte for ca. 23 mio. SEK. Den
finansielle målsætning er at omsætte for over 40 mio.
SEK i 2018 og 100 mio. SEK i 2019.

•

Inden den planlagte børsnotering har alle OmniCars
hovedaktionærer indgået en lock-up-aftale i et år fra
første handelsdag. Samtidig har administrerende
direktør Claus T. Hansen, bestyrelsesmedlem Stig Jensen
og bestyrelsesmedlem Mikkel Lippmann har tegnet
aktier for i alt 3,7 mio. SEK i en nyligt gennemført
private placement med henblik på fortsat vækst til en
tegningskurs på 5,40. SEK pr. aktie, dvs. samme kurs som
ved aktieemissionen.

Sidst men ikke mindst, så har selskabets bestyrelse
og ejere valgt en rigtig attraktiv og væsentligt lavere
værdisætning (53,4 mio. SEK svarende til ca. 41 mio. DKK)
sammenlignet med andre aktuelle børskandidater.
Vi kan ikke garantere, hvordan aktiemarkedet og
OmniCar vil udvikle sig, men vi kan invitere vores nye
investorer med på rejsen på et sundt grundlag, hvor
klassiske begreber, som ”værdi for pengene” (kvalitet +
substans divideret med pris) er i centrum.

Vi mener, det er mere rigtigt.

Medstifter og administrerende direktør for OmniCar
AB, Claus T. Hansen samt CEO for OmniCar A/S,
Stig Jensen har ordet;
Kundeopfølgning og kundeloyalitet har altid været en stor udfordring for bilbranchen
– men her i 2017 har det aldrig været vigtigere. Der sælges flere biler end før og det
betyder at der går længere tid mellem værkstedsbesøg og serviceeftersyn
Bilbranchen er fortsat på fremmarch. Der sælges flere
biler end før, og udviklingen inden for bilbranchen
går hurtigt. Den digitale revolution har også ændret
forbrugsmønstret inden for bilbranchen. Op til 75% af
bil shopping foregår i dag via internet, og 66% af alle
har besluttet sig for hvilken bil de ønsker at købe når
de besøger en bilforhandler.
Bilforhandlerne skal følge med denne udvikling. Der er
er i de seneste par år investeret store summer i flotte
udstillingslokaler, men da den primære shopping
foregår online, er det helt afgørende at bilforhandlerne
har en stærk digital tilstedeværelse og ligeledes har
digitale systemer der kan administrere serviceaftaler,
kundedata og understøtte bilforhandlernes kunde
dialog. Det er ikke usædvanligt med historier om
bilkunder, som har kontaktet en bilforhandler for at
købe en bil og herefter ikke har hørt fra bilforhandleren.
Derudover falder fortjenesten per solgt bil - på en
ny mindre bil i Danmark tjener en bilforhandler i
gennemsnit under 1.000 SEK. Det er derfor afgørende,
at bilforhandlerne har en effektiv metode til at
tilbyde service- og eftermarkedsprodukter for at
øge indtjeningen per kunde. Det er netop dette, som
OmniCar tilbyder at understøtte og styrke.
Udviklingen af vores softwareløsning til Citroën i
Skandinavien startede i 2008. Citroën var på dette
tidspunkt kunde i det digitale bureau OMI, som
OmniCar er et spin-off fra og som bestyrelsesmedlem
Claus T. Hansen er medstifter af.
Citroën har i mange år brugt flere millioner kroner årligt
på markedsføring. Målsætningen har været at skabe
leads og prøveture. Før OmniCar havde forhandlerne
svært ved at følge op på leads, da de manglede et system
der kunne supportere hele processen, fra lead til salg
og efterfølgende sælge serviceaftaler og ekstra udstyr.

Derfor foreslog OMI at udviklede en softwareløsning,
som kunne håndtere leads og hjælpe bilforhandlerne
med hele opfølgningen. Softwareløsningen var en
stor success. Citroën øgede salget af serviceaftaler
fra en penetration på kun 5% til 24%, og leads kunne
følges op på en ny måde, som ikke tidligere var mulig.
I 2015 og 2016 blev Citroën decentraliseret, og importør
rettighederne blev solgt til uafhængige bilimportører.
Softwareløsningen var imidlertid ejet af OMI/OmniCar,
vi så derfor en mulighed for at sælge den til bilbranchen
i bredere forstand. Vi stiftede derfor OmniCar.
Bilbranchen er nu på vej mod en digitalisering som
understøtter fremtidens købsadfærd. Der bruges hvert
år milliarder af SEK på markedsføringskampagner
inden for bilbranchen. Disse kampagner genererer
et stort antal leads, her er det afgørende at man som
bilforhandler sikrer at disse leads bliver fulgt op
på en effektiv måde. Via OmniCars løsning bliver
leads registreret, man kan bl.a. se hvordan leads er
genereret og hvad prisen per lead er. Prøvekørsler er
en af de mest effektive måder at sælge biler på - via
vores softwareløsning kan leads nemt konverteres til
prøvekørsler.
I Danmark er der over 2,4 mio. biler – I gennemsnit
bruger en bilejer omkring 10.000 SEK årligt på service
og værkstedsbesøg. Det er et kæmpe marked og det er
derfor vigtigt at bilforhandlere kan tilbyde kunderne
en serviceaftaler og herved skabe øget og langvarig
kundeloyalitet. Beregning af serviceaftalepriser er
komplekse og selve håndteringen og opkrævningen
af serviceaftalerne er en administrativ tung byrde
for mange bilforhandlere – ofte administrerer
bilforhandlere deres serviceaftaler i Excel eller Word.
– Også her løser OmniCar software løsning en stor
problemstilling for bilforhandlerne.

”OmniCars bestyrelse og direktion har omfattende erfaring
med at opbygge succesrige virksomheder. OmniCar har alle
forudsætninger for at vokse hurtigt.”
Stig Jensen
Tiltrædende bestyrelsesmedlem, OmniCar

”OmniCars softwareløsning er efterspurgt, og vi er overbevist om, at
vores koncept er det, som bilbranchen har savnet.”
Administrationen af serviceaftaler er endnu ikke blevet
digitaliseret. For at effektivisere denne proces er der brug
for et system til at håndtere serviceaftaler, der automatisk
kan beregne, ændre, forlænge og afslutte serviceaftaler,
samt skabe digitalt overblik over bilforhandlerens kunder
og biler med en serviceaftale.
Med OmniCars softwareløsning kan bilforhandlerne
beregne og oprette en serviceaftale på få minutter, og vi
er overbevist om, at vores løsning er den løsning, som
bilbranchen mangler.
For nylig udtalte Dan Ammann, øverste direktør for
General Motors, at der vil ske større forandringer inden for
bilbranchen i de næste fem år, end der er sket i de sidste 50
år. Vi er klar til at følge med - og klar til at lede vores kunder
gennem digitaliseringen af bilbranchen.
Vores forretningsmodel er baseret på tilbagevendende
indtægter i lighed med en abonnementsordning.
Bilforhandlere betaler et licensgebyr for at få adgang til
løsningen. Derudover skaber vi indtægter hver gang vores
kunder opretter en serviceaftale i form af et gebyr på ca. 10
% af omsætningen per serviceaftale. I de måneder OmniCar
var i drift i stiftelsesåret 2016 omsatte vi for ca. 8 mio. SEK
og opnåede et overskud på ca. 0,5 mio. SEK. Salget er steget
kraftigt i 2017. I årets første fire måneder var OmniCars
omsætning ca. 6 mio. SEK. Målet er at omsætte for ca. 23 mio.
SEK i 2017. Vi har allerede aftaler med Interdan A/S i Danmark,
som har rettighederne til Citroën i Danmark og Peugeot i
Sverige. Bertel O. Steen-koncernen, som har rettighederne
til Citroën, Peugeot, Mercedes-Benz og Kia i Norge, samt FSC
Bilar AB, som har rettighederne til Citroën i Sverige, som
også sælger Mitsubishi og Hyundai. Der udover har vi en
omfattende pipeline med potentielle kunder, som omfatter
bilimportører, bilforhandlere, brugtbilsforhandlere og

selvstændige værksteder. OmniCars softwareløsning er
efterspurgt, og vi er overbevist om, at vores koncept er det,
som bilbranchen har savnet.
Der står et erfarent team bag OmniCar. Teamet har stiftet
og opbygget et stort antal succesrige virksomheder,
hvoraf flere er blevet videresolgt. Derudover er OmniCars
bestyrelsesformand, Jens Aaløse, koncerndirektør i TDC.
Vi har stor erfaring med IT, salg og markedsføring og
bilbranchen, og vi kan se, at tiden er inde til at bringe
OmniCar op på næste niveau. Vi har allerede aftaler med
bilimportører, og tilvæksten er høj. Nu gennemfører vi en
nyemission på ca. 14 mio. SEK i forbindelse med selskabets
notering på AktieTorget for at muliggøre den omfattende
ekspansion og internationale opskalering af OmniCar, som
vi allerede har startet. I første omgang planlægger vi at
udvide og åbne kontor i Stockholm og Oslo. Vores rejse er
startet i et højt tempo, og vi agter at fortsætte på denne
måde.
Hjertelig velkommen til aktietegning i OmniCar Holding AB!
Claus T. Hansen
Medstifter og tiltrædende administrerende direktør,
OmniCar Holding AB
Stig Jensen
CEO for OmniCar A/S

”OmniCars vision er at digitalisere
bilbranchen. Øget salg og større loyalitet
med lavere omkostninger”
Claus T. Hansen
Medstifter og tiltrædende administrerende direktør, OmniCar Holding AB

Målsætninger
2017 – Regionalt
• Lancering af bilforhandlerløsning (juni 2017)
• 100 nye bilforhandlerkunder
• Udvikling af softwaren til en cloud-baseret platform
2018 – Internationalt
• 600 nye bilforhandlerkunder
• Lancering af CRM-modul til bilforhandlere
• Udvidelse til Europa
2019 – Globalt
• 3.600 nye bilforhandlerkunder
• Distribution gennem samarbejdspartnere
• Global udvidelse
• Potentiel opskalering til andre segmenter
• Omsætning over 100 mio. SEK

Sammenfatning af udbuddet
Tegningsperiode: 8. – 22. juni 2017
Tegningskurs: 5,40 SEK pr. aktie
Antal udbudte aktier og nedre grænse for
gennemførelse af udbud: Udbuddet omfatter
højst 2.600.000 aktier, svarende til 14.040.000 SEK
Tegning: Mindste tegning er 950 aktier (5.130 SEK)
Antal aktier inden nyemission: 9.895.710 aktier

Vurdering (pre-money): Cirka 53,4 mio. SEK,
svarende til cirka 41,1mDKK
Tegningsforpligtelser: Selskabet har modtaget
tegningsforpligtelser for i alt ca. 7,4 mio. SEK,
svarende til i alt ca. 53 % af de udbudte aktier
Notering på AktieTorget: Det planlægges at
notere OmniCars aktier på AktieTorget. Første
handelsdag er planlagt til den 13. juli 2017

Henvisning til memorandum
Alle investeringer i værdipapirer er forbundet med risici. Memorandummet for OmniCar
indeholder en beskrivelse af de potentielle risici, som er forbundet med selskabets
aktiviteter og aktier. Inden der træffes en investeringsbeslutning skal disse risici samt den
øvrige information i det fulde memorandum gennemlæses grundigt. Memorandummet kan
downloades på selskabets (www.omnicar.dk), AktieTorgets (www.aktietorget.se) og Sedermera
Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hjemmesider.

Tegning af aktier i OmniCar Holding AB

KUN FOR DANSKE INVESTORER

Svenske investorer bedes hente den svenska anmäldningssedel på http://www.omnicar.dk/investor-relations/
Send:

Tegningsperiode: 8. juni – 22. juni 2017
eller aflever tegningssedlen personligt
på OmniCars adresse i København, Sankt
Annæ Plads 13, 1250 København K.

E-mail den udfyldte og
underskrevne tegningsblanket
til investor@omnicar.dk

kl. 15.00.

Tegningskurs: 5,40 SEK pr. aktie.

For mere information, kontakt Sedermera Fondkommission Tel: + 46 (0) 40 – 615 14 10
Proceduren for tegning er følgende:
1. Udfyld og underskriv tegningsseddel
2. Scan eller tag billede af færdig tegningsseddel og send den per e-mail til investor@omnicar.dk.
3. Derefter modtager du ved tegningsperiodens udløb meddelelse om den endelige tegning (risiko for reduktion ved overtegning) og
instruktioner om indbetaling som skal ske senest 4 bankdage derefter.
4. Efter betaling bliver de digitale aktier overført til det depot/VP konto, du har opgivet i egen bank (inden første handelsdag).
VIGTIGT: DET ER IKKE MULIGT AT GENNEMFØRE TEGNING GENNEM EGEN DANSK BANK, IDET DANSKE ALMINDELIGE
PENGEINSTITUTTER OFTEST IKKE TILBYDER TEGNING I UDENLANDSKE NOTERINGER.
Dog er det enkelt at oprette depot og at tegne online på www.nordnet.dk, hvis man tegner for frie midler (ikke pensionsmidler eller
på vegne af umyndige børn, etc.). Ved tegning for pensionsmidler eller på vegne af umyndige børn, etc. sker tegning ved udfyldelse af
tegningsseddel, i overensstemmelse med den beskrevne procedure ovenfor.
For fyldestgørende information om det aktuelle udbud henvises til memorandum udsendt af bestyrelsen i OmniCar Holding AB i juni 2017.
Tegningsblanket skal være Selskabet i hænde senest kl. 15.00 den 22. juni 2017. Der bliver kun behandlet én ansøgningsblanket pr.
aktietegner. Ved flere indleverede ansøgningsblanketter vil den senest modtagne være gældende. Mangelfuldt eller forkert udfyldte
denne ansøgningsblanketter vil muligvis ikke blive godkendt. Tegning er bindende.
Der udbydes aktier til danske investorer for under en million EURO i alt, og udbuddet er derfor ikke omfattet af Prospektpligt. Personer,
som ikke tildeles aktier, modtager ingen meddelelse.
I henhold til betingelserne i memorandummet udsendt af bestyrelsen i OmniCar Holding AB i juni 2017 tegner undertegnede hermed:
Antal aktier:

stk. aktier i OmniCar Holding AB til en tegningskurs på 5,40 SEK per aktie.
Mindstetegning er 950 aktier (svarende til 5.130 SEK).

Information om VP-konto eller depot til tildelte aktier skal fremsendes (anfør kun én mulighed):
VP-konto/Servicekonto

0

0

0

Depotnummer

Bank/Forvalter

Oplysninger om navn og adresse (TYDELIG SKRIFT):
Efternavn/firma

Fornavn

Personnummer/virksomhedsnummer

Adresse, postnummer eller tilsvarende

Postnummer

By

Telefon i dagstimerne/mobiltelefon

E-mail

Ønsker afregningsnota via e-mail
Sted og dato

Underskrives af tegner (i pågældende tilfælde af ansvarlig firmaprokurist eller formynder)

Ved underskrivelse af denne ansøgningsblanket bekræftes følgende:
• At jeg har gjort mig bekendt med memorandummet og forstået de risici, der er
forbundet med at investere i de aktuelle finansielle instrumenter;
• At jeg har gjort mig bekendt med og forstået indholdet af vilkår og anvisninger
i memorandummet;
• At jeg har gjort mig bekendt med og accepteret informationen i
ansøgningsblanketten;
• At jeg er bevidst om, at der ikke eksisterer noget kundeforhold mellem
Sedermera Fondkommission og tegneren vedrørende denne aktietegning;
• At jeg er klar over, at nærværende blanket ikke er omfattet af den danske
forbugerlov eller den svenske lov om fjernsalg og dørsalg;
• At jeg er klar over, at aktieudbuddet ikke gælder for personer, som er bosat i USA,
Canada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Schweiz, New Zealand,
Japan eller andre lande, hvor deltagelse forudsætter yderligere prospekt,
registrering eller andre forholdsregler end dem, som følger af svensk lovgivning;

•
•
•
•
•

At jeg er bevidst om, at tegningen er bindende uden fortrydelsesret;
At tildelingen af aktier i henhold til tegningsblanketten ikke kan garanteres;
At jeg ved min underskrift på denne ansøgningsblanket bemyndiger Sedermera
Fondkommission til for undertegnedes regning af iværksætte tegningen af
aktier i henhold til de vilkår, der fremgår af memorandummet udsendt af
bestyrelsen i OmniCar Holding AB i juni 2017;
At der ikke må foretages ændringer af eller tilføjelser til den fortrykte tekst i
denne ansøgningsblanket;
At personoplysninger, som afgives i forbindelse med denne aktietegning,
gemmes og behandles af Sedermera Fondkommission og Gemstone Capital,
OmniCar Holding AB’s danske rådgiver med henblik på administration af
opgaven. Oplysningerne kan også blive brugt i forbindelse med fremtidige
udsendelser af udbudsdokumenter. Personoplysninger gemmes og behandles i
overensstemmelse med persondataloven.

