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Viktig information

Undantag från prospektskyldighet 
Detta Informationsmemorandum (”Memorandum”) har upprättats med anledning av erbjudandet att teckna 
aktier i HireXtra AB (publ). Erbjudandet omfattar högst 400 000 aktier av serie B som emitteras utan 
företrädesrätt för befintliga aktieägare med stöd av bemyndigande lämnat av extra bolagsstämma den 9 
november 2018. Teckningskurs är 10,00 kronor per aktie (”Erbjudandet”). Vid full teckning uppgår Erbjudandet 
till cirka 4 Mkr. Med ”HireXtra” eller ”Bolaget” avses i detta memorandum HireXtra AB (publ) med 
organisationsnummer 556888-1568. Med ”Euroclear” avses Euroclear Sweden AB och Nasdaq Stockholm AB, 
First North (MIC: “FNSE)”. Detta memorandum uppfyller inte kraven på ett prospekt och har inte granskats eller 
godkänts av Finansinspektionen. Skälet är att reglerna om prospekt inte kräver att prospekt upprättas för den 
nyemission som memorandumet avser. Grunden för undantaget är att det belopp som sammanlagt ska betalas 
av investerarna under en tid av tolv månader inte överstiger 2,5 miljoner euro. 

Tillämplig lagstiftning 
För detta memorandum gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta memorandum eller därmed 
sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.  

Tillgänglighet 
Memorandumet finns tillgängligt på HireXtras hemsida www.HireXtra.se. 

Distributionsområde 
Erbjudandet enligt detta memorandum riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter prospekt, 
erbjudande handlingar, registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt. Memorandumet 
får inte distribueras till eller inom något land där distributionen kräver prospekt, registrerings- eller andra åtgärder 
än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot lag eller andra regler. Anmälan om teckning av aktier i strid 
med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i 
USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika kommer inga teckningsrätter att 
erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget 
erbjudande att teckna aktier i HireXtra till aktieägare i dessa länder.  

Uttalanden om framtiden 
De uttalanden av framåtriktad karaktär som finns i memorandumet återspeglar styrelsen för HireXtra aktuella syn 
på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling och gäller vid tidpunkten för memorandumet. Även 
om styrelsen för HireXtra anser att förväntningarna som beskrivs i sådana framtidsinriktade uttalanden är rimliga, 
finns det ingen garanti för att dessa framtidsinriktade uttalanden förverkligas eller visar sig vara korrekta. 
Presumtiva investerare uppmanas att ta del av den samlade informationen i detta memorandum och att ha i 
åtanke att framtida resultat och utveckling kan skilja sig. 

Friskrivning 
Memorandumet innehåller information som har hämtats från utomstående källor. All sådan information har 
återgivits korrekt. Även om HireXtra styrelse anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering 
gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Såvitt HireXtra styrelse känner 
till och kan försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av tredje parter varifrån 
informationen hämtats, har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna 
informationen felaktig eller missvisande. 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Erbjudande att teckna aktier

Med stöd av bemyndigande från Bolagsstämma den 9 november 2018 har styrelsen för HireXtra Aktiebolag 
(publ) beslutat att genomföra en emission av nya aktier. Nyemissionen kommer att omfatta 400 000 nya aktier till 
en kurs om 10,00 kronor, vilket kan komma att öka antalet aktier till maximalt 3 500 000 aktier. Sammantaget 
beräknas en fulltecknad nyemission tillföra Bolaget fyra (4) miljoner kronor före emissionskostnader. 

Definitioner 

IFRS	 International Financial Reporting Standards, as adopted by the European 
Commission for use in the European Union. 

First North	 Nasdaq First North (MIC: FNSE) är en Multilateral Trading Facility (MTF) under 
överseende av Finansinspektionen. 

Euroclear Sweden AB	 The Swedish Central Depository, Corp. Reg. No. 556112-8074. 

ISIN	 International Securities Identification Number. 

Prospectus Directive	 Directive 2003/71/EC (and amendments thereto, including the 2010 PD Amending 
Directive to the extent implemented in the Relevant Member State) and includes 
any relevant implementing measure in each Relevant Member State. 

Relevanta medlemsstater	 Each Member State of the European Economic Area that has implemented the 
Prospectus Directive 

Aktieägare	 Ägare av bolagets A och B aktier från tid till annan. 

Aktier	 Aktier av serie B till SEK med kvotvärde 1,00 Kr vardera av bolagets aktiekapital. 

Kvotvärde SEK 1,00

Teckningskurs SEK 10,00

Teckningspost 2.000 aktier / 20.000,00 kronor

Teckningsperiod 15 Nov 2018 till 21 Dec 2018

Antal aktier i erbjudandet 400.000 aktier

Emissionsbelopp SEK 4.000.000

Pre money värdering SEK 33.000.000

Likviddag Enligt avräkningsnota

Listning

Styrelsen har för avsikt att ansöka om att 
Bolagets aktier skall upptas till handel på en 
lämplig marknadplats, en så kallad MTF

Tilldelning Vid fall av överteckning beslutat styrelsen om 
tilldelning.

Notified of any allotment of shares, subscribed for without preferential rights, provided by the transmitting of 
assignment statements in the form of a notification. Payment is due within three (3) business days after the 
issuance of the Bill of discharge.
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Sammanfattning

Denna sammanfattning ska endast ses som en introduktion till HireXtra. Sammanfattningen är 
inte fullständig och innehåller inte all den information som en investerare bör beakta innan en 
investering i HireXtras aktier. Varje beslut om att investera i HireXtras aktier ska grunda sig på 
en bedömning av ett fullständigt memorandum. En investerare som väcker talan vid domstol 
med anledning av uppgifterna i memorandumet kan bli tvungen att svara för kostnaderna för 
översättning av dokumentet. En person får göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller 
saknas i sammanfattningen eller en översättning av den, endast om sammanfattningen eller 
översättningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till det fullständiga memorandumet. 

Ursprung och teknologi 
HireXtra är ett IT och rekryteringsbolag som har 
utvecklat en banbrytande patenterad programvara 
baserad på algoritmer som genomgripande förändrar 
sättet att anställa personal. 

Problem med dagens metoder 
Problemet med allt urval av vid vanlig rekrytering är 
att det sker manuellt. De mest relevanta metoderna 
vid urval av personal sker genom tidskrävande och 
kostbara personella arbetsinsatser. Enligt bransch-
fakta ger de flesta rekryterare vissa CV bara några få 
sekunder och går oftast igenom så lite som 25 
procent av alla ansökningar. Trenden är att antalet 
sökanden till varje plats ökar och att urvalet blir mer 
krävande. Detta trots att en felinvestering kostar 
arbetsgivaren stora belopp. 

Tidsåtgången till det att en tjänst blir tillsatt kan 
uppgå till tre till sex månader. Oftast är de interna 
processerna långsamma med ineffektiva manuella 
urvalsprocesser. Tiden till att ett beslut fattas blir 
oacceptabelt utdragen. Det finns inge billiga system 
för att verifiera ett Curriculum Vitae (CV). Detta gör att 
kostnaden per tillsatt tjänst kan uppgå till 100 
procent av den årliga lönesumman, som tillfaller 
rekryteringsbolaget alternativt den egna 
organisationen. 

Artificiell intelligens löser problemen 
Utgångspunkten vid all rekrytering är ett CV. Genom 
patenterade algoritmer uppnår HireXtra ett antal 
fördelar. 

•	 Minskad tidsåtgång till betydligt lägre kostnad  
•	 En plattform för allt rekryteringsarbete  
•	 Minskad risk genom flera kontrollfunktioner  
•	 Snabbare rekryteringsprocess  
•	 Hanterar olika regelverk  
•	 Plattform för rekryteringsföretag 

HireXtra.com erbjuder en moln-baserad plattform för 
alla viktiga moment vid rekrytering och tillsättning av 
tjänster, som är baserad på artificiell intelligens (AI) 
och maskininlärning (ML). Jämfört med traditionell 
rekrytering sparar man upptill 75 procent av tiden 
och ökar kvalitén betydligt. 

För att hjälpa rekryteraren att ställa tydliga krav i en 
arbetsbeskrivning erbjuder HireXtra en “Job-O-
Meter” och kandidatkompass. 

Ingen information missas 
Alla ansökningar gås igenom och inga talanger 
missas i processen. Systemet kontrollerar och all 
fakta verifieras i varje CV, genom att kunna behandla 
data från befintliga MSP och leverantörs-portaler. 
Plattformen använder en intelligent ”Al Chat Bot”för 
att för att kvalificera sökanden att gå vidare. En 
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datorbaserad utfrågare med chatt klargör 
otydligheter i sökandens CV. Därefter förslår 
systemet tre till fem kandidater för intervju. Risken att 
slösa bort dyrbar tid på fel person minskas till ett 
minimum. 

Hela rekryteringsprocessen tar vanligtvis sju dagar 
och säkerheten ökas till över 92 procent. 

Betydande besparingar 
HireXtra erbjuder betydande besparingar vid all 
rekrytering, från enklare job till ledande befattnings-
havare. Kostnaden baseras 
på en årslön och ligger inom 
ett intervall för normala 
tjänster från 12 procent till 18 
procent och upptill 30 
procent för kvalificerade 
tjänster. 

Verksamhet 
HireXtra AB (publ) [556888-1568] är svenskt 
moderbolag till det engelska dotterbolaget ASNA 
Limited bildadat 2014, vilket är ägare till HireXtra 
Limited bildat 2017, Anantha Limited bildat 2011 och 
Tomgandhi Consulting Limited bildat 2010. 

Vision 
Har som målsättning att bli ledande på AI för 
rekrytering av personal. 

Mål 
HireXtras operativa mål är att Bolaget före utgången 
av 2020 ska ha: 

•	 etablerad verksamhet i 12 länder  
•	 en omsättning 2020 över 275 miljoner kronor  
•	 en EBITDA 2020 på 50% 

Affärsmodell 
HireXtra.com erbjuder kvalificerade kandidater lediga 
tjänster snabbare och billigare genom en plattform 
för allt rekryteringsarbete. 

Bolaget kan härleda kvalitetssökande från specifika 
rekryteringsföretag som blir partners i processen. 

HireXtra säkerställer att de sökande lever upp till 
kraven. 

HireXtra gör livet enklare för rekryterare. 

HireXtra erbjuder fler funktioner än vad som är 
lönsamt att använda vid manuell hantering. 

HireXtra debiterar dels en fast debitering och en 
ersättning per rekryterad som baseras på en årslön 
och ligger inom ett intervall för normala tjänster från 
12 procent till 18 procent och upptill 30 procent för 
kvalificerade tjänster, som ledande befattnings-
havare. 

Organisation och medarbetare 
HireXtras ledning består idag av sju personer 
baserade i London. Företagets ledning har en 
gedigen erfarenhet från informationsteknologi och 
personalrekrytering. Ledningen har för avsikt att nå 
en betydande tillväxt under de kommande åren, 
både genom egen verksamhet, men även genom att 
förvärva andra företag. 

Styrelse och revisor 
Styrelsen i HireXtra består av två kvinnor och tre män 
med Anuhya Vuppala som ordförande, Lennart 
Hansson som VD, och Ingemar Sekund, Behrang 
Masoumi och Agneta Berliner som ordinarie 
ledamöter. Revisionsfirma är Grant Thornton Sweden 
AB med Thomas Daae som huvudansvarig. 

Huvudägare 
Bolagets största ägare den 31 oktober 2018 var 
Narahari Kumar Vuppala och Sridevi Aitha med 00,0 
procent av kapital och röster. För mer information se 
”Aktiekapital och ägarförhållanden” på bolagets 
hemsida. 

Finansiell Information i sammandrag 
Årsredovisningar för räkenskapsåren 2016 och 2017 
har upprättats i enlighet med engelsk 
årsredovisningslag, samt rekommendationer. 
Delårsrapporter för perioderna 1 januari till 30 
september 2018 har inte upprättats i enlighet med 
den svenska årsredovisningslagen. Årsredovisning-
arna för räkenskapsåren 2016 och 2017 har ännu 
inte reviderats av Bolagets revisor. Någon delårs-
rapport inte har varit föremål för revision eller 
översiktlig granskning. 

Koncernens beräknade omsättning för 2018 är 
50.562.290 kronor med EBITDA 2.013.018 kronor. 
Under 2017 omsatte koncernen 46.485.225 kronor 
med EITDA -851.204 kronor. Totalt har koncernen 
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finansierat utvecklingskostnader med egna om cirka 
8 miljoner kronor. 

Erbjudandet 
Erbjudandet omfattar aktier till ett sammanlagt värde 
om 4 MSEK, vilket motsvarar 400 000 aktier till 10 
SEK per aktie. Erbjudandet genomförs som en 
nyemission riktad till utvalda investerare (Private 
Placement) samt till allmänheten i Sverige. 

Bakgrund och motiv 
I syfte att tillvarata potentialen i Bolagets ban-
brytande patenterade programvara med algoritmer 
och övrig teknologi avser Bolaget att anskaffa 
nödvändigt kapital för att kunna framgångsrikt kunna 
marknadsföra produkten. Målsättningen är att uppnå 
en banrytande förändring i hur rekrytering sker och 
det sätt som arbetssökanden interagerar med 
rekryteringsföretagen. 

Kapitalanvändning 
Styrelsen målsättning är att Bolaget genom 
föreliggande Erbjudande ska tillföras minst 4 MSEK 
efter avdrag för kostnader för Erbjudandet. Erbjud-
andet är i första hand ämnat att finansiera genom-
förandet av planerad marknadsföring i Europa. 

Notering på Nasdaq First North 
Styrelsen i HireXtra avser att ansöka om upptagande 
till handel på Nasdaq First North. En notering är av 
stor betydelse eftersom förtroende från kunder, 
leverantörer och samarbetspartners väntas öka till 
följd av den kvalitetsstämpel på Bolaget som en 
notering medför. Därtill kommer positiva effekter av 
ökad uppmärksamhet från kunder, allmänhet och 
massmedia. Styrelsen ser även förbättrade 
möjligheter att rekrytera och behålla kompetenta 
medarbetare som ett viktigt skäl till en notering.  

Riskfaktorer 
Innan beslut fattas om teckning av aktier, bör 
potentiella investerare även ta del av och överväga 
den mer detaljerade riskbeskrivningen i ”Riskfaktorer” 
tillsammans med annan information i detta 
memorandum. 

Marknad 
Det finns en växande trend att erbjuda online 
rekryteringsprocesser, vilket ökar med hjälp av 
internet och mobila enheter. Online-rekrytering 

kommer att bli allt viktigare för de globala företagen. 
Vidare förväntar sig rekryterings- och 
bemanningsföretagen en ökning av teknikutgifterna 
med 52 procent under de kommande tre åren tack 
vare de ökade möjligheterna på marknaden. Med alla 
fördelar är den stora nackdelen som industrin står 
inför svårigheten att finna talanger vilket utgör ett 
hinder för en ökning av tjänsteleverantörernas 
förväntade resultat. 

Enligt QY Research kommer den globala rekryter-
ings- och bemanningsmarknaden 2025 att uppnå ett 
värde på 334,28 miljarder dollar. År 2017 uppgick 
den till 215,68 miljarder dollar. Baserat på geografi 
svarade Nordamerika för den största marknads-
andelen på 41,6% år 2017 av den globala 
rekryterings- och bemanningsmarknaden. Nord-
amerika består av stora aktörer och har också sin 
expansion till olika andra länder. Vidare förväntas 
APAC-regionen växa vid en CAGR på 9,2% på grund 
av organisationernas stigande anläggningar på grund 
av den ekonomiska utvecklingsverksamheten inom 
olika branscher i APAC-regionen. 

Några av de ledande aktörerna på den globala 
rekryteringsmarknaden är ClearCompany, Adecco, 
Workable, Randstad, Jobvite, Manpower Group, 
Hyrell, Recruit, JobDiva, Allegis Group, Oracle, ADP, 
ICIMS, CIIC, Zhilian, LinkedIn, SEEK, CareerBuilder, 
Indeed and Monster. Med utvecklingen av teknik 
förändras också rekryteringsarbetet de senaste åren. 
Rekrytering på nätet är av största vikt eftersom 
processen inkluderar innovativa möjligheter som 
artificiell intelligens, ökad användning av sociala 
medier, “big” data och mobil-teknik. För att 
effektivisera den övergripande rekryteringsprocessen 
används artificiell intelligens som också hjälper till att 
identifiera den lämpliga kandidat-en med hjälp av 
olika algoritmer och avancerad sökteknik. 

Ett av de mest kraftfulla verktygen för att få 
information om en potentiell kandidat är sociala 
media. Enligt en rapport från den globala rekryt-
eringsmarknaden använder ett stort antal rekryterare 
olika sociala medier för att bedöma kandidaterna. 
Utvecklingen av mobiltekniken är en annan trend 
som dominerar den globala rekryteringsmarknaden. 
Nuvarande kandidater använder mobila enheter för 
att bläddra bland olika jobbmöjligheter och få e-
postmeddelanden för jobbannonser på olika 
arbetsportaler.  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Riskfaktorer
 

HireXtra verksamhet är liksom allt företagande förenad med risk. Det är därför av stor vikt att 
vid bedömning av Bolagets tillväxtmöjligheter även beakta relevanta risker. Hela det 
investerade kapitalet kan förloras, och en investerare bör göra en samlad utvärdering av övrig 
information i detta Memorandum tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. Ett antal 
faktorer utanför Bolagets kontroll påverkar dess resultat och finansiella ställning liksom ett 
flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande. Nedanstående 
riskfaktorer bedöms vara de som kan komma att få störst inverkan på Bolagets framtida 
utveckling. Förteckningen över tänkbara riskfaktorer skall inte anses som fullständig. Ej heller 
är riskerna rangordnade efter grad av betydelse. 

Konjunktur- och valutakursutveckling 
Externa faktorer av mer generell karaktär såsom 
utbud och efterfrågan, växelkurser samt ekonomiskt 
klimat, kan inverka på Bolagets verksamhet och 
lönsamhet. 

Bolagsspecifika risker  
Inflytelserika ägare 
Det kan inte uteslutas att en grupp aktieägare, 
enskilda individer eller företag genom sitt ägande kan 
ha möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande i 
ärenden som kräver godkännande av aktie- ägarna 
på bolagsstämma. Detta inflytande kan vara till 
nackdel för övriga aktieägare. 

Verksamhet 
HireXtra bedriver investeringar i dotterbolag vilket till 
sin natur är en kapitalintensiv verksamhet. Oavsett 
framtida behov eller situation, är vid var tid, gällande 
villkor på riskkapitalmarknaden av stor betydelse för 
Bolagets finansiering om sådant behov skulle 
uppstå. Det är inte säkert att Bolaget kommer att 
kunna anskaffa externt riskvilligt kapital när det 
behövs och det finns inte någon garanti att 
anskaffningen av kapital kan ske på fördelaktiga 
villkor för Bolagets aktieägare. En sådan utveckling 
skulle väsentligt kunna påverka Bolagets utveckling, 
finansiella ställning och resultat negativt. 

Valutarisk 
Bolaget äger andelar och innehav vilka är 
denominerade i utländsk valuta. Detta får till följd att 
Bolaget vid omräkning av dessa innehav till svenska 

kronor får en valutaexponering som kan påverka 
värdet i svenska kronor beroende på hur utländska 
valutor handlas i förhållande till den svenska kronan. 
Bolaget valutasäkrar för närvarande inga innehav i 
utländsk valuta. Externt kapital kan inhämtas i olika 
valutor men kommer att omräknas och redovisas i 
svenska kronor (SEK). 

Ränterisk 
Bolaget kan i framtiden till viss del att behöva 
finansiera sin verksamhet genom upplåning. 
Nettoräntekostnad påverkas av den vid var tid valda 
andelen finansiering med rörlig respektive fast ränta i 
relation till förändringar av marknadsräntorna. 
Effekten på Bolagets resultat av en förändring av 
räntenivån beror på lånens och placeringarnas 
bindningstider. Framtida eventuella räntehöjningar 
kan komma att öka räntebetalningarna och därav få 
en negativ effekt på Bolagets resultat och framtida 
investeringar. 

Risker kopplade till investeringar i andra 
företag, tvister m.m. 
Att genomföra investeringar och avyttringar av 
värdepapper såsom aktier och andelar i andra 
företag innebär alltid en risk. Från en period till annan 
kan HireXtra ha en hög riskexponering mot enskilda 
investeringar eller enskilda marknader och branscher. 
Bolaget kan göra investeringar i aktier och andra 
värdepapper såsom fordringar, i verksamheter som 
är nystartade och därmed tillgångar vilka är mer eller 
mindre likvida vilket innebär att Bolaget i stor 
utsträckning kan ha tillgångar av illikvid art där det 
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generella marknadsläget kan skapa hinder mot att 
genomföra avyttringar överhuvudtaget, eller på 
fördelaktiga villkor (s.k. ”likviditetsrisk”). Bolaget har 
såsom en naturlig del av sin verksamhet att hantera 
de affärsmässiga riskerna genom att skapa en 
diversifierad portfölj av investeringar där dessa 
investeringar fördelar sig på onoterade och noterade/
listade innehav, olika branscher, till viss del olika 
länder, samt investeringar i olika mognadsfaser i 
bolag. Vidare ska Bolagets organisation löpande följa 
och analysera utvecklingen i innehaven för att i tid 
kunna identifiera, tillvarata och hantera möjligheter, 
risker och problem. 

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare 
Bolagets verksamhet är i hög grad beroende av 
kunskapen hos några få nyckelpersoner. En 
förutsättning för verksamhetens framtid är att kunna 
behålla och vid behov kunna rekrytera nya 
nyckelpersoner. Det råder konkurrens om personal 
inom Bolagets bransch. En brist eller oförmåga att 
kunna rekrytera kvalificerad arbetskraft kan påverka 
verksamhetens framtida utveckling väsentligen 
negativt. En förlust av nyckelpersoner kan allvarligt 
skada Bolagets verksamhet respektive 
intjäningsförmåga och därmed även äventyra 
verksamhetens fortlevnad. 

Skattesituation m.m. 
HireXtra skattemässiga resultat skiljer sig från det 
redovisningsmässiga resultatet då Bolaget löpande 
värderar sin balansräkning till verkligt värde avseende 
finansiella instrument. Då lagstiftning och tolkning av 
densamma inom beskattningsområdet kan förändras 
är Bolaget vid var tid exponerat mot ändrade regler 
eller bedömningar som skulle kunna innebära en 
högre än beräknad skattekostnad för Bolaget. En 
ökad skattekostnad påverkar Bolagets redovisade 
resultat och vinstutdelningsförmåga. 

Framtida investeringar 
HireXtra värdeutveckling kommer till största delen att 
genereras genom utdelningar och värdeökning i 
innehaven. Följaktligen är Bolagets framtida 
utveckling till stor del beroende på tillgången på, 
samt Bolagets egna förmåga att identifiera attraktiva 
potentiella investeringsobjekt samt genomföra och 
finansiera förvärv. 

Konjunkturutveckling och andra 
omvärldsfaktorer 
Konjunkturutveckling och andra händelser i 
omvärlden har en väsentlig påverkan på Bolagets 
verksamhet. Förändringar i konjunkturen kan 
innebära att Bolagets intäkter och resultat kan 
fluktuera kraftigt över tiden. Även andra händelser i 
omvärlden såsom katastrofer, krig eller terrordåd kan 
avsevärt negativt påverka Bolagets möjligheter att 
bedriva verksamhet, både direkt och indirekt. 

Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov 
Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än 
beräknat innan Bolagets styrelse kan nå ett positivt 
kassaflöde. Det kan inte heller uteslutas att HireXtra i 
fram-tiden kan komma att söka nytt externt kapital. 
Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas 
på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande 
i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan 
påverka Bolagets marknadsvärde negativt. 

Riskfaktorer relaterade till aktiehandel 
Handel 
Bolagets aktie inte upptagen till handel. Styrelsens 
målsättning är att HireXtra, när förestående 
nyemission har registrerats, skall ansöka om att 
Bolagets aktier skall upptas till handel på lämplig 
marknadsplats, i form av en MTF. 

En marknadsplats av detta slag ställer inte lika hårda 
krav på Bolaget avseende bland annat 
informationsgivning, genomlysning eller 
bolagsstyrning, jämfört med de krav som ställs på 
bolag vars aktier är noterade vid en s k reglerad 
marknadsplats (”börs”). En placering i ett bolag vars 
aktier handlas på en MTF kan därför vara mer 
riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. 

Aktiens likviditet 
I dagsläget sker ingen reglerad handel med aktierna i 
HireXtra. 

Likviditeten i handeln med Bolagets aktie kan därför 
vara begränsad. Detta kan förstärka fluktuationerna i 
aktiekursen. Begränsad likviditet i aktien kan även 
medföra problem för en innehavare att sälja sina 
aktier. Det finns ingen garanti för att aktier i HireXtra 
kan säljas till en för innehavaren vid varje tidpunkt 
acceptabel kurs. 
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Kursvariationer på aktiemarknaden 
Aktiemarknaden kan generellt gå ner av olika orsaker 
så som räntehöjningar, politiska utspel, 
valutakursförändringar och sämre konjunkturella 
förutsättningar. Aktiemarknaden präglas även till stor 
del av psykologiska faktorer. Aktier i HireXtra 
påverkas på samma sätt som alla andra bolags 
aktier av dessa faktorer, vilka till sin natur många 
gånger kan vara problematiska att förutse och 
skydda sig mot. 

Framtida utebliven utdelning 
Bolaget har sedan grundandet inte genomfört några 
utdelningar till aktieägarna. Det är ledningens avsikt 
att under de närmaste åren använda genererade 
vinstmedel till att utveckla Bolagets verksamhet och 
befästa dess position på marknaden.  

Det är Bolagsstämman som beslutar om utdelning till 
aktieägarna utifrån rådande förutsättningar för 
verksamheten. Möjligheter till värdeökning i Bolagets 
aktier ligger således under de närmaste åren främst i 
en ökande aktiekurs. 

Skatter och avgifter 
Det kan inte uteslutas att förändringar i lagstiftning 
avseende avgifter och skatter och liknande kan ske 
så att investeringar i värdepapper kan komma att bli 
mindre fördelaktig. 

Kontroll över Bolaget 
När Bolagets aktie är listad kan ägarstrukturen 
komma att förändras över tiden. Det kan inte 
uteslutas att nuvarande sammansättning av ägare 
kommer att förändras, varvid Bolagets 
verksamhetsinriktning kan komma att avvika från den 
som idag utstakats av Bolagets styrelse. 

Risker relaterade till erbjudandet 
Ägare med betydande inflytande 
Av Bolagets samtliga aktier kan en icke obetydlig 
andel komma att ägas av ett fåtal aktieägare efter 
emissionen. Följaktligen har dessa aktieägare, var för 
sig, eller tillsammans, möjlighet att utöva ett 
väsentligt inflytande på ärenden som kräver 
godkännande från aktieägarna, däribland utnämning 
och avsättning av styrelseledamöter och eventuella 
förslag till fusioner, konsolidering eller försäljning av 
tillgångar samt andra företagstransaktioner. Denna 
eventuella ägarkoncentration kan vara till nackdel för 

andra aktieägare, vilka kan ha andra intressen än 
majoritetsägarna.  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Adresser

HireXtra AB (publ) 

Grev Turegatan 21  
114 38 STOCKHOLM, Sweden 

+46 (0)8-550 085 01, or +46 (0)70-213 11 13 

HireXtra Ltd. 

14th Floor, York House, Empire Way 
Wembley, London HA9 0PA 

+44 (0)20 3330 0319 

Grant Thornton Sweden AB 

Sveavägen 20 
SE-103 94 Stockholm, Sweden 

+46 (0)8-563 070 00 

Big Ben Venture Partners Ltd. 

Octagon Point, St Paul's 
5 Cheapside 
London, UK  EC2V 6AA 

+44 (0)20 36 08 01 08 

Nordiska Värdepappersregistret, NVR 

Kungsportsavenyn 21 (Box 3116)  
SE-400 10  Göteborg 

+46 (0)733 31 11 03 

Eminova Fondkommission AB 

Biblioteksgatan 3, 3 tr. 
111 46 STOCKHOLM 

+46 (0)8-684 211 00 
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