EDDBEE GULDMEDLEMSKAP

Så når vi 1 000 000 användare
Via GuldMedlemskap

Försäljningsstart
Q4 2021 i kombination med bolagets

Noteringsemission
Syftet är att underlätta bolagets marknadsföring och fokusera på försäljningen globalt i ett
och samma budskap samt därmed säkra tillströmningen av många betalande medlemmar till
bolagets nuvarande tjänster och kommande inom Neobanking. Grundarna har förbundit sig
att överlåta i ett oåterkalleligt erbjudande till breda kundgrupper globalt 40 miljoner B-aktier,
att fördelas lika till 1 miljoner betalande medlemmar a 36 € vilket sammantaget ger en
bruttointäkt till eddbee group AB (publ) om totalt 36 000 000 €.
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Så här går det till
Grundarna har förbundit sig att överlåta 40% (40 0000 000) av bolagets befintliga B-aktier innan nyemission
hösten 2020, att fördelas med 40 aktier var kostnadsfritt till köparna av 1 000 000 GuldMedlemskap.
I varje GuldMedlemskap ingår det minst åtta (8) tävlingar i bolagets 13 Competition och/eller delvis med nya
planerade tävlingsformer. Deltagarna tävlar om att vinna avkastningen ifrån det inbetalda beloppet.
Tävlingarna är planerade att starta i intervall om 500 000 deltagare.
Förbindelsen ifrån grundarna dateras till den 1 juli 2020 vilket gör att planerade nyemissioner och investerare
därigenom inte påverkas i någon form av utspädning av något slag.
Varje medlemskap á 36 € inbetalas till bolaget, eddbee group AB (publ), totalt 1 miljon GuldMedlemskap
vilket ger en bruttointäkt om 36 000 000 € till bolaget, när samtliga GuldMedlemskap är försålda.
Viktig notering, hela försäljningsintäkten från Guldmedlemskap tillfaller bolaget eddbee group AB (publ).
Bolaget bedömer därtill att kapitalinjektionen ifrån försäljningen av GuldMedlemskap täcker alla planerade mål
bolaget har efter noteringsemissionen 2021. Mer om bolagets utvecklings- och expansionsplan kan läsas i
Investeringsmemorandumet.

Detaljer
Om ”GuldMedlemskap ”, förbindelse från nedanstående aktieägare där allt hanteras ifrån huvudägargruppen, är de registrerade
ägare innan nuvarande ägarspridning genomförts.
Exkluderad ifrån förbindelsen till GuldMedlemskap är bolagets ordförande, Gunnar Mårtensson med sitt innehav
om 333 333 A-aktier samt 1 333 333 B-aktier.
Nedanstående personer med bolag lämnar procentuell förbindelse om (40% av kapitalet), 40 000 000 B-Aktier av
befintliga aktier, överlåtelsen är färdig för hantering i sin helhet. Bolaget Milemal Ltd blir överlåtaren av aktier i
enlighet med köpet av GuldMedlemskap. Fullständiga detaljer och villkor presenteras vid försäljningsstart.

Sven-Olof Nilsson via bolag

A-Aktier

7 166 667

B-Aktier

12 698 667

Milenko Gabrilo

A-Aktier

10 500 000

B-Aktier

7 968 000

B-Aktier

40 000 000

Milemal Ltd
Marcus Wenander

A-Aktier.

1 000 000

B-Aktier

9 000 000

Martin Wenander

A-Aktier.

1 000 000

B-Aktier

9 000 000

Totalt aktier

A-Aktier.

19 666 667

B-Aktier

78 666 667
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