	
  
	
  

	
  

Falkenberg den 27 augusti 2013
	
  

PRESSMEDDELANDE

TiksPac: Gasell-företag på väg mot AktieTorget	
  
	
  

TiksPac AB (publ) genomför en emission inför listning på AktieTorget. Verksamheten har sedan
länge bedrivits med lönsamhet. För att upprätthålla sin tillväxtplan och expansionsplan behöver
Bolaget ett kapitaltillskott på högst 6 miljoner kronor. TiksPac erbjuder en
investeringsmöjlighet i ett växande bolag som redan bekräftat sin intjäningsförmåga. Under
2011/2012 uppgick Bolagets omsättning till cirka 24 miljoner kronor med ett rörelseresultat om
cirka 2,3 miljoner kronor. TiksPac söker nu 6 miljoner kronor till en värdering om 15 miljoner
kronor (pre money) inför listning på AktieTorget.
Bakgrund
Stig-Arne Mårtensson, ägare och grundare av TiksPac, flyttade år 2001 från storstaden till den
idylliska småstaden Falkenberg. Under promenader med hunden Smilla upptäcktes det snart att det var
många som inte plockade upp efter sina hundar, ett första intryck som inte var särskilt positivt. StigArne Mårtensson ville göra något åt problemet och funderade ut en lösning. Idag kallas konceptet för
TiksPac-Station som är en station med tillhörande hundpåse som till en början placerades ut längs
populära promenadstråk i Falkenberg. Konceptet är gratis för kommunerna men dessa ansvarar för att
det alltid skall finnas hundpåsar tillgängliga på varje utplacerad TiksPac-Station. TiksPac-Station med
tillhörande påsar sponsras av de företag som, via betalning, väljer att medverka med sitt varumärke på
skylten och på så sätt stödjer sin närmiljö och vinner miljöförtroende CSR (Corporate Social
Responsibility).
Sedan etableringen i Falkenberg under 2001 så har konceptet lanserats i över 200 kommuner, 3 000
företag sponsrar och det finns 5 000 TiksPac-stationer. Koncernen har 18 anställda och är etablerad i
Sverige, Norge och Danmark.
TiksPac har två gånger (2011 och 2012) av Dagens Industri utsetts till ett av Sveriges Gasellföretag.
TiksPac var dessutom en av finalisterna till Swedbanks Hållbarhetspris 2012. Bolaget har sedan 2002
ett nära samarbete med stiftelsen ”Håll Sverige Rent” och är officiell samarbetspartner med stiftelsen.
Målsättning
TiksPacs målsättning är att utveckla sitt koncept till ett marknadsledande koncept i hela världen för
rena publika rum samt att med sina produkter bidra till att skapa en allmänt högre hygienstandard för
rena publika rum, behålla Bolagets position i Skandinavien med ett förbättrat rörelseresultat samt att
bli ett lönsamt tillväxtföretag även utanför Skandinavien.
VD Stig-Arne Mårtensson kommenterar
TiksPacs utveckling har varit fantastisk, en otrolig resa att få vara med om. Under 2011/2012 uppgick
omsättningen till cirka 24 miljoner kronor med ett rörelseresultat om cirka 2,3 miljoner kronor.
Visionen har alltid varit att vi inom TiksPac vill framåt, vi ser möjligheterna och vi greppar dem. Vi
vill göra skillnad och skapa attityder för att vi alla ska hjälpas åt för att få vår närmiljö – där vi
promenerar, där vi vistas, där vi leker med våra barn och barnbarn – lite renare.
Jag ser stora möjligheter för TiksPac att – med vår kompetens, unika koncept och befintliga lönsamhet
– både behålla vår position i Skandinavien med ett förbättrat rörelseresultat men framförallt expandera
ut i Europa.

	
  
	
  

	
  

Erbjudandet i sammandrag
* Teckningstid: 28 augusti 2013 – 20 september 2013
* Teckningskurs: 3 kronor per aktie
* Teckningspost: Minsta teckningspost är 2 000 aktier, motsvarande 6 000 kronor. Anmälan om
teckning av aktier ska avse lägst 2 000 aktier eller multiplar därav.
* Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar lägst 700 000 och högst 2 000 000 aktier. Vid fulltecknad
emission tillförs TiksPac 6 000 000 kronor. Lägstanivån för genomförandet av emissionen motsvarar
ett kapitaltillskott om 2 100 000 kronor.
* Antal aktier innan emission: 5 000 000 aktier
* TiksPacs värdering: 15 miljoner kronor (pre-money)
* Omsättning och rörelseresultat: under 2011/2012 uppgick verksamhetens omsättning till ca 24
miljoner kronor med ett rörelseresultat om ca 2,3 miljoner kronor.
* Listning på AktieTorget: Aktien är planerad att anslutas till AktieTorget. Första dag för handel
beräknas bli den 23 oktober 2013.
* Handelspost: En (1) aktie.
Teckningsåtagande
Tåga Trading AB har åtagit sig att teckna 166 666 aktier i emissionen, motsvarande ca 500 000
kronor. För att TiksPac ska kunna hålla en hög expansionstakt har bolaget erhållit utbetalning av ett
belopp om 500 000 kronor som ett lån, med vilket kvittning avses kunna ske i emissionen. För Tåga
Trading AB:s åtagande utgår inget vederlag.
Corpura AB agerar rådgivare i samband med emissionen.
För ytterligare information:
Stig-Arne Mårtensson, VD
TiksPac AB (publ)
Tel. 070-582 55 93
stig-arne.martensson@tiks.se
Kort om TiksPac AB (publ)
Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på
ett sätt som är kostnadsfritt såväl för hundägare som för den som svarar för renhållningen inom det
aktuella området (uppdragsgivarna). Verksamheten finansieras av företag (sponsorkunder) som mot en
avgift erhåller en mediaplats på stationerna och därmed visar engagemang för sin lokala miljö.
Tjänsten är kostnadsfri för uppdragsgivarna, som dock svarar för utplacering, skötsel och drift av
stationerna. TiksPac svarar, genom underleverantörer, för produktion av påsar, tillverkning av
stationer, utskrift och montering av dekaler på stationer samt distribution av påsar.

