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BOLAGSASPEKTER
 
Jetty AB är ett svenskt publikt aktiebolag, vilket regleras av Aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget registrerades hos 
Bolagsverket den 7 juni 2011 med organisationsnummer 556854-8860. Bolaget följer svensk lagstiftning och  
Aktiebolagslagen (2005:551).

Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av system och metoder som hjälper företag och organisationer att 
genomföra sin verksamhet kostnadseffektivt och kvalitetssäkrat, och därtill hörande verksamhet.
Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljedomsförfaranden (inklusive ännu ej avgjorda ärenden 
eller sådana som bolaget är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller 
skulle kunna få betydande effekter på bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.

Bolaget är Euroclear-anslutet, vilket innebär att det är Euroclear som för bolagets aktiebok. Bolagets hemvist är  
Västra Götalands län, Göteborgs kommun.

Årsredovisning och bolagsordning kan beställas i pappersform från bolaget eller hämtas från bolagets hemsida:

Thinc Jetty Collective AB
Södra Hamngatan 35
411 14  GÖTEBORG
Tel 020-564 564
E-post: kontakt@thinccollective.se

Hemsida: www.thinccollective.se

UNDANTAG FRÅN PROSPEKTSKYLDIGHET

Detta memorandum avseende fortsatt notering har upprättats av Thinc Jetty Collective AB, org 556854-8860. Memo-
randumet utgör inte något prospekt och har därmed inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen enligt 2 kap. 
25 och 26 §§ i lagen (1991:980 om handel med finansiella instrument. Memorandumet har granskat och godkänts av 
Spotlight Stock Market som ett led i att återuppta handeln på Spotlights huvudlista. Memorandumet omfattar inget 
erbjudande om köp eller teckning av finansiella instrument i Bolaget.

DEFINITIONER

I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: med ”Bolaget” eller ”Thinc Jetty” avses  
Thinc Jetty Collective AB (publ) med organisationsnummer 556854-8860.
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STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Memorandumet har upprättats av styrelsen i Thinc Jetty Collective AB med anledning av att styrelsen i 
Bolaget har ansökt om åternotering på Spotlight Stock Markets huvudlista. Memorandumet innehåller 
marknadsdata, marknads- och branschinformation som kommer från tredje man. Även om informationen 
återgivits korrekt har Bolaget inte vidtagit någon oberoende verifiering av denna information.  
Att informationen är korrekt och fullständig kan inte garanteras av Bolaget. Såvitt Bolaget känner till 
och kan förvissa sig om genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av dessa källor 
har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle kunna göra den återgivna informationen 
felaktig eller missvisande. Utöver sådan information som utgör marknads- och branschinformation 
innehåller Memorandumet uppskattningar och bedömningar som är Bolagets egna. Sådana uppskatt-
ningar och bedömningar har inte verifierats av oberoende part. Bolagets revisor har inte granskat 
föreliggande memorandum.

Styrelsen i Thinc Jetty Collective AB är ansvarig för innehållet i detta Memorandum. Styrelsen försäkrar 
härmed att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i  
Memorandumet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att 
ingenting är utlämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Göteborg 14 oktober 2021
 
Thinc Jetty Collective AB

Hans Jacobsson       Gabriele Helmer       Lisa Nilsson       Rune Nordström       Stefan Winström
Styrelseordförande 
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Styrelsen för Thinc Jetty Collective AB har beslutat om återupptagande av handel av Bolagets aktier på 
Spotlight Stock Markets ordinarie lista som en följd av det omvända förvärvet av Jetty AB i oktober 2021.

Genom att framöver verka i en noterad miljö bedöms Bolagets verksamhet stärkas på ett positivt sätt genom att:

Den publicitet som följer av att Bolaget blir noterat bedöms få en positiv påverkan på de företag som 
ingår i koncernen och attraktionskraft hos nya och befintliga kunder, genom en ökad varumärkesprofil 
och stärkt offentlig profil.

Som noterat bolag bedöms tillgången till kapitalmarknaden förbättras vilket i sin tur skapar möjligheter 
kring marknadsmässig finansiering som är positivt för Bolagets vidare utveckling och expansion.

I Thinc Jettys affärsidé ligger att expandera genom förvärv av nya verksamheter och därmed bredda 
Bolagets verksamhet. Med en noterad aktie har man en möjlighet att betala helt eller delvis för  
förvärven genom att ge ut egna aktier.

Noteringen av bolaget innebär ökade möjligheter för befintliga och nya medarbetare samt investerare att 
ta del av Bolagets värdeskapande.

Att vara ett noterat bolag innebär ytterligare en kvalitetsstämpel på Bolaget. Det medför också en ökad 
transparens och tydlighet gentemot marknaden vilket bedöms vara positivt för befintliga och framtida 
affärsrelationer för koncernen.  

MOTIV TILL ÅTERNOTERING

SPOTLIGHT  
STOCK MARKET 

Spotlight Stock Market (”Spotlight”) är ett 
verksamhetsområde inom ATS Finans AB, ett 
värdepappersbolag under Finansinspektionens 
tillsyn. Spotlight driver en s k MTF-plattform. 
Bolag som är noterade på Spotlight har för-
bundit sig att följa Spotlights regelverk. Regel-
verket syftar bland annat till att säkerställa att 
aktieägare och övriga aktörer på marknaden 
får korrekt, omedelbar och samtidig informa-
tion om alla omständigheter som kan påverka 
Bolagets aktiekurs. 

Handel på Spotlight sker i ett elektroniskt  
handelssystem som är tillgängligt för de  

banker och fondkommissionärer som är 
anslutna till Nordic Growth Market. Det innebär 
att den som vill köpa eller sälja aktier som är 
noterade på Spotlight kan använda sin vanliga 
bank eller fondkommissionär. 

Bolag vars aktier handlas på Spotlight  
omfattas inte av alla lagregler som gäller för 
ett bolag noterat på en så kallad reglerad 
marknad. Spotlight har genom sitt regelverk 
valt att tillämpa flertalet av dessa lagregler 
ändå. 

Regelverket och aktiekurser återfinns på  
Spotlight Stock Markets hemsida,  
www.spotlightStock Market.com.
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VD HAR ORDET

THINC JETTY COLLECTIVE  
–  om att behålla entreprenörsandan i en vinnande 

affärsmodell.

Då har vi alltså tagit det steg vi sett framemot under ett tag 
– att Jetty genomfört förvärvet av Nowa Kommunikation 
och att stämman beslutat att byta styrelse, säte och namn 
till Thinc Jetty Collective AB (Thinc). Den nya styrelsen har 
utsett mig till ny VD för koncernen vilket jag naturligtvis 
är både stolt och glad över. Nu börjar arbetet med att ta 
ut synergier, att integrera våra verksamheter och inte 
minst att sätta fart mot vår vision där vi mixar kunskap 
med kreativitet, problemlösande och innovation. Det ger 
banbrytande lösningar och skapar affärsnytta åt våra  
uppdragsgivare. Våra 138 MSEK i omsättning skall bli  
minst 300 MSEK år 2025 och vi skall bli det naturliga  
navet i Norden för kommunikation.

Vårt mål är att utveckla en verksamhet som finns kvar 
långt efter det att grundarna slutat arbeta operativt, och 
som hittar sin egen självgående dynamik i utveckling, 
tillväxt och plats på marknaden. För att lyckas måste vi 
bibehålla entreprenörsandan samtidigt som vi framgångs-
rikt breddar ägandet så att båda grupper får sin egen 
drivkraft och existensberättigande.

Thinc Jetty-koncernen har gått från ett enda bolag 2005, till  
12 bolag så här långt. Förutom att utveckla framtidens ledare 
och binda entreprenörerna till oss i de bolag som ansluter,  
har vi genom samgåendet med Jetty lagt grundstenen för  
att över tid skifta ägandet från ett fåtal till ett flertal.

VI HAR EN AKTIV TILLVÄXTMODELL
Förutom att bygga organiskt, det vill säga öka omsätt-
ning och lönsamhet i befintliga bolag och med jämna 
mellanrum skapa nya bolag med en driven entreprenör 
vid rodret, så växer vi genom förvärv. Förvärvsmodellen 
bygger på att kontinuerligt ha en aktiv dialog med bolag 
som passar in i vår vision, kultur och geografiska läge. 
Precis som vid vilken försäljning som helst har vi en lista 
på drygt 50 bolag, där vi löpande för framgångsrik dialog 
med närmare 10 av dem för att årligen kunna sluta avtal 
med 2 - 3 intressanta bolag som passar bra in i vår grupp. 

VAD GÖR OSS DÅ  
ATTRAKTIVA FÖR  
ANDRA BOLAG?
När vi nu nått en kritisk  
volym där vi kan leva som vi lär,  
där vi kan leverera bra onboarding,  
hantera eventuella konflikter, göra turnarounds, ta hand 
om våra kunder oavsett storlek, och har blivit helt trygga i 
vår modell vågar vi också visa den för världen och till alla 
våra aktieägare som nu till vår glädje är en del av vår resa.

Modellen vi använder upplevs attraktiv för entreprenörer 
och leder till ett lägre ingångsvärde för oss, men istället 
får det anslutande bolaget ledningsstöd, administration, 
bokföringshjälp, plats på kontor och access till ramavtal 
med mera. Ofta säljer entreprenören andelar i etapper 
vartefter vi gemensamt bygger upp förteget.  Helst äger 
vi upp till 70 procent av våra bolag och dessutom tycker vi 
det är bra om entreprenören växlat in en del av sitt bolag 
mot aktier i moderbolaget Thinc. Detta gör att vi både 
har kvar entreprenören med visst ägande i det bolag och 
område de kan bäst, och som ägare i toppen, där de både 
delar kunskap och samarbetar med de andra bolagen i 
gruppen. Genom modellen tryggar vi kunskap i ägandet vid 
kommande generationsskiften och har råd att ansluta fler 
till koncernen.

FRAMTIDEN
En så pass bred kommunikationskoncern som Thinc kommer 
alltid ha delar som går bra och delar som går mindre bra. 
Vi kan och skall dock mätas på helheten. Tittar vi kort 
bakåt och framåt har vi absolut påverkats av pandemin, 
precis som vi helt säkert kommer påverkas positivt av 
lyfta restriktioner. Helt klart är det att vi kommer att stå 
betydligt starkare när vi summerar 2021 jämfört med 2020. 
Att Jetty med sitt sätt att integrera och lösa upp problem 
i sin bransch är ombord kommer lära oss massor och är 
ytterligare ett steg i våra mål att integrera tydligare, ha 
systemstöd och att nå ännu högre och längre. Vi hoppas 
inom kort kunna berätta om nästkommande förvärv och 
att vi genom det och idogt arbete mot befintliga kunder 
mer än väl visar vårt värde mot medarbetare, kunder och 
marknad. Nu är vi redo!

Anders Wallqvist
VD och koncernchef i Thinc Jetty Collective
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VERKSAMHET
För att klara av helheten i kundens kommunikations-
utmaning erbjuder koncernen en sammanhållen 
grupp av bolag med specialkunskaper inom system,  
kommunikation och struktur. Oavsett uppdrag 
kombinerar Bolaget alltid fakta och kreativitet för att 
säkerställa att kommunikationen ger utlovad effekt. 
Genom banbrytande problemlösningar når Bolaget 
fram till slutmål. 

Thinc Jetty Collective riktar sig till kunder med behov 
av sammanhållen kommunikation, med svårlösta  
problem och med få personer i beställarledet;  
i huvudsak med huvud-, eller regionkontor i Norden. 
Ingången till kund är antingen via koncernens huvud-
varumärke, som ett slags ramavtal, eller via respek-
tive specialistbolag där frågan breddas och lyfts upp. 
Båda delar: koncernvarumärke och specialistbolagens 
egna identiteter behövs, i symbios för att skapa den 
unikitet som präglar koncernen: stabilitet, trygghet, 
problemlösande, kreativitet och entreprenörskap.

VISION
Koncernens vision är att bli en naturlig hub för 
kommunikations-, och ledningshjälp; i frågor in och ut 
ur Norden. För att lyckas med det behöver vi arbeta 
globalt och lokalt, också utanför Europa och på ett 
framgångsrikt sätt binda samman kundens affärer 
med våra system. 

MISSION
Koncernens mission är att verkligen se till kundens 
slutmål genom att hantera kommunikationens alla 
delar som verktyg men inte avskräckas från gränsytor 
som affärsutveckling, försäljningsstrategier eller  
produktutveckling. Kundens slutmål är det enda  
viktiga och genom innovativa problemlösningar hjälper  
Bolaget kunden dit. Genom att ha gemensamma 
SaaS-system som koordinerar alla insatser fyller 
Bolaget dessutom alla gap i kundens process mot mål. 
För att gör detta behövs många gånger en förändring 
av kommunikationslandskapet, från att vara reaktiv 
dvs få en brief från en marknadschef - till att vara 
proaktiv vilket innebär att Bolaget ihop med kundens 
styrelse ta fram vad som behövs göras.

Samtidigt som mission finns för hur kunder ska  
hanteras, finns en parallell mission för ingående bolag 
i koncernen och dess delägare. Genom att både ha 
kvar sitt bolag; och knyta sig till koncernen; mot kund 
och i ägande, skapas en unik möjlighet för entrepre-
nörer och ägare av mindre kommunikationsbolag att 
kunna ta nästa steg och skapa ett helt annat slags 
värde i det egna bolag och dessutom en möjlighet att 
när det är dags; kliva av och få bra ersättning för sina 
aktier samtidigt som det egna bolaget har ett fortsatt 
liv och syfte.

För att klara av helheten i kundens kommunikationsutmaning erbjuder koncernen en sammanhållen grupp av 
bolag med specialkunskaper inom system, kommunikation och struktur. Oavsett uppdrag kombinerar Bolaget 
alltid fakta och kreativitet för att säkerställa att kommunikationen ger utlovad effekt. Genom banbrytande 
problemlösningar når Bolaget fram till slutmål. 

Thinc Jetty Collective riktar sig till kunder med behov av sammanhållen kommunikation, med svårlösta  
problem och med få personer i beställarledet; i huvudsak med huvud-, eller regionkontor i Norden. Ingången 
till kund är antingen via koncernens huvudvarumärke, som ett slags ramavtal, eller via respektive specialist-
bolag där frågan breddas och lyfts upp. Båda delar: koncernvarumärke och specialistbolagens egna identiteter  
behövs, i symbios för att skapa den unikitet som präglar koncernen: stabilitet, trygghet, problemlösande, 
kreativitet och entreprenörskap.

THINC JETTY COLLECTIVE I SAMMANDRAG
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KONKURRENTER OCH OMVÄRLD
Den bransch koncernen verkar i – strategiskt stöd 
inom system, försäljning, ledning, marknadsföring 
och information är en bransch som ofta är operativ 
med få strategiska undantag. Världen går mot, och 
är, allt mer mottaglig för partners som är innovativa, 
proaktiva och som löser slutmål, inte delmål.  
De partners som ger rena strategiska råd, som  
management- och konsultbyråer, är oftast inte  
operativa och det gap som bildas mellan dessa  
olika led är koncernens nya universum och omvärld.  
Thinc Jetty Collective vill inte bara vara mer pro- 
aktiva och strategiska - Bolaget vill också lösa hela 
kedjan från plan till handling. Från styrelserummet till 
lastkajen. Det gör att många olika verksamheter är 
konkurrenter, samtidigt som få i realiteten verkligen 
är det. Aktiva konkurrenter för närvarande är  
Forsman & Bodenfors, Gullers Grupp, More Alliance,  
North Alliance, Dentsu Aegis m.fl, och framtida  
konkurrenter är McKinsey, Accenture, PWC, JKL,  
WPP m.fl.

TJÄNSTEUTBUD
Företagen inom Thinc Jetty Collective arbetar inom 
olika kompetensområden:
•   Media: medierådgivning och planering: 
•   Produktion: annonsproduktion, eventproduktion 

och produktionsledning
•   Kreativt arbete: reklam, film, ljud, ord, form
•   PR: integrerade kampanjer, pr , medieträning, 

påverkan
•   IT-tjänster inklusive kommunikation, rådgivning 

och uthyrning av personal
•   Digital – digitala tjänster: strategi, webb, köp,  

paketering,innehåll, seo, webb, teknik
•   Event och inredning: säljande ytor, ljud, ljus, 

design och inredning
•   Analys och rapporter: fokusgrupper, intervjuer, 

omvärldsanalyser osv
•   Event dvs möten, system och struktur.

Inom varje kompetensområde erbjuds ett antal  
tjänster/produkter. De kan antingen köpas separat 
under respektive kompetensområde, eller tvärsöver 
flera områden. 

AFFÄRSMODELL
I grunden säljer bolagen inom koncernen konsulttid 
med fyra betalningsmodeller:
•   Projektrelaterat, oftast via fast offert dvs  

marknadsprissättning och eller per löpande timme.
•   Löpande uppdrag, som antingen är provisions- 

baserade eller schablonprissatta.
•   Marginalprissättning. Skall fasas ut till förmån för 

marknadsprissättning.
•   Abonnemangsbaserad affärsmodell där kunden 

betalar en fast avgift per månad och tecknar sig 
för en längre period.
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AFFÄRSOMRÅDEN

NY ORGANISATION

Efter det omvända förvärvet av Jetty AB har  
Thinc Jetty Collective genomgått en omorganisation. Koncernen är nu organiserad i fyra olika affärs- 
områden, Strategy, Creative, Performance, och Systems & Software för att tydliggöra beslutsvägar och nå en 
bättre resultatuppföljning. 

Strategy
Verksamheten i affärsområdet Strategy tillhandahåller främst tjänster inom strategisk kommunikations- 
insikt i form av undersökningar, analyser och uppföljningar, Strategiska planer, Målgrupps-, konkurrens-, och 
omvärldsbevakningar, Varumärkesplattformar, PR och IR-arbete, Säljstrategier, Digital strategi, samt
Årsredovisningar och hållbarhetsarbete.

Kunderna utgörs av större företag och organisationer så som Cmore, Tv4, Ravensburger Puzzle /Brio,  
Göteborgs Stad, E-car Expo, Schenker och RLS Global.

Som på alla marknader finns olika delmålgrupper, nischer och parallella rörelser. Inom Strategy finns både 
en drift att kommunikationsfrågor hamnar allt högre upp i hierarkin hos kunderna, samtidigt som en trend är 
att arbeta integrerat, det vill säga erbjuda fullservice inom alla discipliner inom kommunikation och att i varje 
läge vara agil och snabbrörlig. Det finns gott om konkurrens för varje enstaka del men sammantaget få rena 
konkurrenter. Exempel på konkurrenter är JKL, Gullers grupp, Kairos Future, Novus med flera.

Creative
Inom affärsområdet Creative jobbar företagen mot kund med Marknadsplaner, Grafiska profiler, AD och 
Copy-tjänster, Illustration, 3D-grafik, Film- och ljudproduktion, samt E—learning.

Som exempel på kunder kan nämnas GP Batteries, Bubs, Kongahälla Centre, Bagaren och Kocken,  
Göteborgsvarvet, Göteborg & Co, Defa, och Dr Oetker.

STRATEGY  CREATIVE  PERFORMANCE   SYSTEMS & SOFTWARE
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Trenden att ha kompetens inhouse inom det kreativa områden pendlar fram och tillbaka vilket gör att den extra 
konkurrensen emellanåt minskar eller ökar. Efterfrågan är störst på nischade discipliner som att arbeta mot 
industri, finanssektor eller med varumärkesaktivering, illustrationer, 3D grafik, streamad film och ljud. Exempel 
på konkurrenter är Forsman Bodenfors, Valentin Experience, Blomquist, Åkestam Holst och DDB.

Performance
Företag inom affärsområdet Performance erbjuder tjänster inom Medierådgivning och medieköp, Socialt media 
och contentarbete, Taktiskt påverkansarbete, Aktivitetsplaner, Originalarbete, Webbproduktion, och 
 Interactionsdesign.

Kunderna som efterfrågar dessa tjänster är framförallt större företag, myndigheter och organisationer så som 
Dahls, Ikea, KappAhl, Sveriges Radio och Liseberg, samt alla statliga myndigheter genom Statlig Inköpssamord-
ning. Det gäller bland annat Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen, Skatteverket, Polisen, samt Stockholms Stad 
och Region Stockholm.

Förutom att stötta övriga bolag i koncernen med genomföranden, är områdets marknad och målgrupp stora 
komplexa organisationer med svårlösta problem som kräver noggrann produktionsledning och coachning.  
Det gör att även om konkurrenter som Carat, Scream, Raket, Fröjd med flera rent teoretiskt kan vara  
konkurrenter så är man inte sällan utan eller med låg konkurrens vid faktiska kundbeslut.

Systems & Software
Inom affärsområdet System & Software ryms det som tidigare var Jettys verksamhet men tillsammans med 
Thinc-koncernen har ytterligare tjänster adderats. Numera ingår Systemstöd inom möten och event, SaaS- 
system inom fysiska möten och evenemang, Automatiserad annonsproduktion, Digital asset management- 
systems (DAM), samt Drift och support i affärsområdet.

Kunder är framförallt arrangörer av större evenemang så som Live Nation, Malmö Stad, Liseberg,  
Roskildefestivalen, och Stockholms Stad.

Thinc och Jetty hade innan samgåendet haft separata utvecklingsplaner inom området; alla inriktade på specifika 
målgrupper som event, reklambyråer, mässor, biljettarrangörer osv. Konkurrensen inom området är moderat 
och består mer i att arbeta med andra typer av lösningar så som manuellt arbete eller excel. 

Befintliga konkurrenter är Timecut, Brandmaster, Swoogo, och Capterra. När Thinc Jetty synkroniserat sina 
produkter och dragit nytta av respektive systems fördelar som att vara SaaS-system eller integrera med andra 
delar av kommunikationen, kommer konkurrenter snarare vara Nexus, HIQ m.fl.
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MÅL
Strategiska mål till och med 2025:
•   Att profilera den nya koncernen som Thinc Jetty Collective genom namnändring av moderbolaget
•   Thinc-koncernen ska uppfattas som den ledande kommunikationsbyrån inom problemlösande  

kommunikation i Norden.
•   Koncernen ska växa både genom organisk tillväxt och genom förvärv av företag som på ett bra sätt kan 

komplettera koncernens kompetens och kunderbjudande. 
•   Etablera kontor i Köpenhamn och Malmö samt växa i Stockholm och Oslo.

Finansiella mål till och med 2025:
•   Omsättningstillväxten för koncernen ska vara minst 30 procent årligen inklusive förvärv
•   Koncernens omsättning 2025 skall uppgå till minst 300 MSEK.

För att nå ovanstående mål lyfter styrelsen fram fyra framgångsfaktorer:  
Förvärv, kultur, ökad omsättning och tydlighet.

FÖRVÄRVSSTRATEGI
För att nå koncernledningens finansiella mål måste koncernen ha en aktiv förvärvsstrategi med uttalat mål 
om att förvärva bolag med en omsättning om totalt cirka 25-50 MSEK per år. Strävan är att förvärva lönsamma 
företag som kompletterar koncernen med mediebyrå, digital kompetens, 3D-grafik/illustration, pr-kompetens, 
utbildnings-, /e-learning med lokal närvaro i Stockholm, Oslo eller Öresundsregionen. Storleken på de bolag som 
eftersöks har 10 – 20 personer anställda och omsätter 10 – 30 MSEK per bolag.

På längre sikt är Thinc Jetty även intresserade av att vidga verksamheten med bolag inom säljstrategier,  
varumärkesjuridik och undersökning. 

KULTUR
En viktig del för att nå koncernens mål är att skapa en gemensam kultur i gruppen. Kulturen ska inspirera till 
kreativitet, innovation och proffsighet, för att svetsa samman bolagen i koncernen och locka nya bolag att vilja 
vara en del av den.

ÖKA OMSÄTTNINGEN
Tillväxttakten  i omsättning för intressebolagen är ur koncernens perspektiv acceptabel och i linje med målen, 
men resultatutvecklingen är inte acceptabel. En förståelse och vilja att ta hjälp av andra enheter i koncernen 
måste utvecklas och förändras så att de olika delarna hjälper varandra.

TYDLIGHET
Thinc som koncept ska paketeras så att kunderna på ett tydligt sätt ser helheten i vad koncernen under ett 
paraply kan erbjuda. Kunden kan få en hel palett av tjänster av koncernen och behöver bara en gemensam 
kontaktyta.
 
UTDELNINGSPOLICY
Bolaget har inte under tidigare år lämnat någon utdelning till aktieägarna. Framtida utdelningspolicy bestäms 
då kassaflödet från verksamheten är positivt och Bolaget har resurser att lämna utdelning till ägarna, men 
styrelsen i Thinc Jetty Collective har för avsikt att framöver när koncernen konsoliderats dela ut 50 procent av 
den årliga vinsten i koncernen.
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KOMMANDE KAPITALBEHOV
Styrelsen i koncernen ser idag inget behov av kapitaltillskott. Koncernen ska de kommande åren kunna uppvisa 
ett positivt resultat och kassaflöde. Då en del av koncernens strategi är att växa både organiskt och genom 
förvärv går det inte att utesluta att det kommer att behövas kapitaltillskott för att genomföra något större 
förvärv som kan tillföra koncernen en breddning av affärskonceptet, nya kunder eller en geografisk expansion.  
Huvudscenariots är dock att den organiska tillväxten ska ske med internt genererade medel, och att även 
mindre förvärv ska kunna finansieras den vägen.

RÖRELSEKAPITALFÖRKLARING
Styrelsen i Thinc Jetty Collective bedömer att koncernen efter sammanslagningen med Jetty kan fullgöra sina 
förpliktelser mot leverantörer och kreditgivare, och inte har något rörelsekapitalbehov de närmaste 12 måna-
derna vid fortsatt drift av verksamheterna i nuvarande skepnad. Eventuella förvärv av bolag i branschen kan 
göra att det uppstår kapitalbehov som då kan vara fördelaktigt att täcka genom nyemission.
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2011 - 2012
Bolaget Jetty AB bildas under sommaren 2011 i syftet 
att kunna erbjuda system och metoder som hjälper 
företag och organisationer i Skandinavien att genom- 
föra kostnadseffektiva, kvalitetssäkrade event och 
festivaler. Redan under första verksamhetsåret  
erhåller Bolaget sina första kunder.

2012 – 2013
Jetty fortsätter teckna avtal med namnkunniga  
kunder så som Roskildefestivalen och Malmö Stad.

2013 - 2014
Avtalen med tidigare kunder förnyas, men fokus på 
nyförsäljning är inte tillräckligt, vilket innebär att 
inflödet av nya kunder minskar.

2014 - 2015
Ägarna beslutar sig för att göra en nysatsning och 
en ny version av JETTY, riktad mot idrottsevenemang 
utvecklas. Bolaget tecknar avtal med Svenska  
Konståkningsförbundet och Liseberg.

2016
Nysatsningen fortsätter. Beslut tas om att söka  
extern finansiering.

2017
Bolaget erhåller extern finansiering och befintliga 
ägare investerar ytterligare kapital. En säljstyrka  
börjar att byggas upp och nästa generation av  
verktyget, JETTY 2, börjar att utvecklas. 

2018
JETTY 2 släpps som en MVP. Under året genomförs 
en IPO varefter Jetty noterades på Spotlight Stock 
Market.

Avtal tecknas med norska Det Andre Teatret i Oslo, 
samt med FKP Scorpio Sverige AB för affärssystemet 
Event Management. Avtal sluts även med De Maris 
Entertainment som blir Bolagets första kund i USA.

2019
En organisation i USA står färdig för den vidare 
expansionen i landet och avtal sluts med en ny kund 
Forefront Networks, Austin, Texas.

Avtal sluts med Dreamhack som är en global aktör 
inom e-sport, med VIP-booking.com i Danmark och 
med BRQ Vantta i Finland.

Jetty vinner upphandling av system för event ma-
nagement till Malmöfestivalen 2020, med option på 
förlängning till 2021. Jetty tecknar även avtal med 
Göteborgsvarvet för sitt system för projektplanering 
och personalstyrning.

2020
Jetty tecknar pilotavtal med Sodexo som kommer 
att använda Jettys system vid sin verksamhet hos 
TetraPak i Lund.

På grund av corona-pandemin tvingas Bolaget del-
tidspermittera personal och Bolaget tappar en hel del 
kunder.

Ny strategi antas i Jetty för att göra det mer digitalt 
och till ett fullskaligt SaaS-bolag.

Avtal tecknas med Malmö Folkets Park gällande  
bolagets projektledningssystem.

2021
Jetty lanserar en helt automatiserad SaaS-lösning 
som underlättar expansion på den internationella 
marknaden.

Jetty ingår en avsiktsförklaring om att förvärva  
samtliga aktier i Nowa Kommunikation AB.

HÄNDELSER I JETTYS UTVECKLING
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2005
Mediebyrån Kommunikation och Pr-byrån Kom Loss 
bildas, med ägande i varandra. Kontor öppnas på 
Hornsgatan i Stockholm och Gårda i Göteborg.

Alla amerikanska filmbolag fås som kunder, liksom 
SOS Alarm, SKL, Leksandsbröd och Caparol färg.

2007
Avtal med kunderna ByggMax och AstraZeneca skrivs.

2008
Reklam och produktionsbyrån Alsterlund förvärvas 
och avtal med tidningen Metro skrivs, för att producera 
tidningens fyra editioner.

2009
Nowa bildas genom fusion av bolaget Mediebyrån 
Kommunikation, Kom Loss och Alsterlund.

2010
Nowa kör sin första stora satsning i Almedalen och 
vinner sin första stora offentliga upphandling inom 
ramen för Statlig inköpssamordning för alla statliga 
myndigheter och bolag inom Mediebyråtjänster.

2012
Avtal skrivs med ManpowerGroup för att verka som 
kundens inhousebyrå i Sverige och Norge.

Delar i företaget Stillback förvärvas, koncernen flyttar 
till Södra Hamngatan i Göteborg och kallar sig för 
Nowagruppen.

Upphandling för Region Stockholm vinns.

2013
Nowa öppnar kontor i Oslo och Malmö och skapar 
affärsområdet Nowa Executive för seniora, strategiska 
tjänster.

2014
Nowa öppnar kontor i Visby. Avtal skrivs med Malmö 
Stad och Region Halland.

2015
Det egna annonsproduktionsverktyget Nobilis skapas 
och ramavtal med flera kunder inom ramen för statlig 
inköpssamordning, Manpower och Poolia skrivs för 
verktyget.

Andelar i reklambyrån Companeros förvärvas.

2016
Upphandling avgörs och avtal skrivs som rankad etta 
inom Strategisk Kommunikation och Skribenttjänster 
med Göteborgs Stad samtidigt som ramavtal för  
Mälardalstrafik för både mediebyråtjänster och  
reklambyråtjänster tecknas.

Produktions-, och eventbyrån ADV ansluter till koncernen.

2017
Avtal med Gore-Tex tecknas. 

Andelar förvärvas i byråerna Tre Art, DNA Agency och 
Habermax.

2018
Arenan Digidalen skapas i Almedalen. 

Nowagruppen förvärvar Comvision AB i Stockholm och 
Long Tall Sally i Göteborg. 

Nowa går med i frivillignätverken PRWA och  
TheNetworkOne.

Avtal med Sveriges Radio tecknas.

2019
Comvision, Long Tall Sally och affärsområden Nowa 
Executive slås ihop och bildar gemensamt byrån 
Empower. Den egna filmproduktionsbyrån Nowadays 
motion pictures bildas liksom det egna säljbolaget 
Grow Collective.

Nowa förvärvar andelar i eventbolaget Artiflex.
Investmentbolaget Pegroco Invest förvärvar 15%  
av koncernen.

HÄNDELSER I NOWAS UTVECKLING
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2020
Ramavtal tecknas med Stockholms Stad, Region 
Värmland och Region Dalarna samtidigt som ramavtal 
för statliga myndigheter åter avgörs till Nowas favör. 

Avtals skrivs med GP Batteries, Kongahälla Center, 
Brio, Västtrafik och Ravensberger Puzzle.

Andelar i byrån Tigerton förvärvas.

2021
Nowagruppen byter varumärke mot kund och kallar 
sig The Incredible Collective: Thinc.

Andelar i Kunskapskraft och Media (KKM) förvärvas.
Avtal skrivs med Arbetsförmedlingen, Dahls bageri 
och Riksbyggen skrivs samtidigt som koncernen 
tecknar ramavtal med Volvo Group AB.

Avsiktsförklaring och förvärvsavtal skrivs med  
Jetty AB.
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THINC JETTY KONCERNEN

Efter det att Jetty AB genomför ett omvänt förvärv  
kommer Nowa Kommunikation och moderbolaget  
Jetty AB att namnändras till i Thinc Jetty Collective AB, 

och den tidigare verksamheten i Jetty flyttas över i ett 
nytt aktiebolag där verksamheten fortsätter som tidigare, 
ser koncernen ut enligt följande:

Koncernen Thinc Jetty Collective består av moderbola-
get Thinc Jetty Collective, org nr 556854-8860, med det 
nybildade bolaget Jetty AB där nuvarande verksamhet 
i Jetty bedrivs. Dessutom består koncernen av dotter-
bolaget Nowa Kommunikation AB, org nr 556693-2603. 
Båda dessa dotterbolag ägs till 100 procent. Nowa 
Kommunikation har även en underkoncern som består 
av Home of Event i Göteborg AB, org nr 559076-9146 som 
ägs till 100 %. Home of Event i Göteborg AB äger i sin 
tur dotterbolaget Prodekor i Sverige AB, org nr 556577-
9948 som ägs till 84 procent. Prodekor i Sverige AB äger 
i sin tur 100 procent av Artiflex Väst Aktiebolag, org nr 
556389-8880.

Nowa Kommunikation har även de fyra dotterbolagen, 
Nowa Empower AB, org nr 556676-3057, som ägs till 75 
procent, Now At Days Motion Pictures AB (Nowadays), 
org nr 559099-4355 som ägs till 100 procent, Tigerton 
AB, org nr 556645-3915 som ägs till 51 procent, och  

Grow Collective AB, org nr 556617-8488, som ägs till 
100 procent. Därutöver ingår intressebolagen Tre Art 
Reklambyrå AB, 556402-6341, som ägs till 49 procent,  
Do Nothing Average Agency AB, org nr 556689-1676,  
som ägs till 27 procent, Kunskapskraft & Media  
Sweden AB, org nr 556718-7108, som ägs till 20 procent 
och Habermax AB, org nr 559017-3729, med en ägar- 
andel av 25 procent i koncernen.

I de 14 företag som ingår i koncernen är 53  
personer anställda.

För bolagen Prodekor, Tre Art Reklambyrå, Do Nothing 
Average Agency, Habermax och Kunskapskraft & 
Media finns köpoptioner, se redovisningen nedan.  
För bolagen Nowadays och Grow Collective finns 
utställda optioner om att sälja aktier till respektive VD, 
se redovisningen på efterföljande sidor.

Thinc Jetty 
Collective AB,

Org nr  
556854-8860

Jetty AB,
Nybildat bolag

Ägarandel  
100 %

Nowa  
Kommunikation AB,
Org nr 556693-2603

 Ägarandel 100 %

Home of Events  
i Göteborg AB,

Org nr  
559076-9146

Ägarandel 100 %

Nowa Empower 
AB,

Org nr  
556676-3057

Ägarandel 75 %

Now At Days 
Motion Pictures 

AB, Org nr 
559099-4355

Ägarandel  
100 % med 

utställd säljoption 
om 49 %

Tigerton AB,
Org nr  

556645-3915
Ägarandel 51 %

Grow Collective 
AB,

Org nr  
556617-8488
Ägarandel  

100 %, men  
utställd sälj- 

option om 20 %

Tre Art  
Reklambyrå AB,

556402-6341
Ägarandel  

49 %, samt  
option att  

förvärva ytter- 
ligare 21 %

Do Nothing  
Average Agency 

AB,
Org nr  

556689-1676
Ägarandel 27 %, 
samt option att 
förvärva ytter- 

ligare 43 %

Kunskapskraft & 
Media Sweden AB,

Org nr  
556718-7108

Ägarandel 20 %, 
samt option att 
förvärva ytter- 

ligare 20 %

Habermax AB,
Org nr  

559017-3729
Ägarandel 25 %, 
samt option att 
förvärva ytter- 

ligare 45 %

Prodekor i 
Sverige AB,

Org nr  
556577-9948

 Ägarandel 84 %

Artiflex Väst 
Aktiebolag,

Org nr  
556389-8880

Ägarandel 100 %
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MODERBOLAGET

THINC JETTY COLLECTIVE AB

Thinc Jetty Collective är ett rent holdingbolag med en övergripande funktion i koncernen.  
Bolaget är det tidigare Jetty AB. 

Registreringsår: 2011
VD: Anders Wallqvist
Styrelseordförande: Hans Jacobsson

JETTY AB

Jetty AB är ett nystartat företag som tagit över den tidigare verksamheten som låg i nuvarande Thinc Jetty 
Collective AB. Jetty AB tillhandahåller ett administrativt verktyg för att styra, planera, utföra och kommunicera 
komplexa och tidskritiska evenemang. Med stöd av verktyget kan Jettys kunder samarbeta inom sin  
organisation och med externa parter på ett effektivt och säkert sätt. Tack vare att det är molnbaserat kan 
informationen flöda internt inom kundens organisation och externt genom verktyget via publika webbsidor, 
appar och i sociala medier. Genom det omvända förvärvet av Jetty synliggörs de nedlagda kostnaderna för 
det administrativa verktyget i koncernbalansräkningen som uppgår till 26 185 TSEK.

Registreringsår: 2011
VD: Markus Lindberg
Styrelseordförande: Anders Wallqvist
Ägarandel: 100 %

DOTTERBOLAG

Nyckeltal
Alla belopp i TSEK om 
inget annat anges

2020 2019 2018

Omsättning 3 307 2 473 1 624

Rörelseresultat -4 718 -9 659 -11 933

Årets resultat -4 797 -9 726 -12 005

Antal anställda 3,8 4,8 5,3



18

NOWA KOMMUNIKATION AB

Nowa har med åren blivit en oberoende kommunikationsbyrå som arbetar gränsöverskridande i alla dess  
former framför allt med samhällsinformation och arbetsgivarfrågor. Sammantaget är det drygt 27 medarbetare 
på kontoren runt om i Sverige och i Norge.

Registreringsår: 2005
VD: Anders Wallqvist
Styrelseordförande: Stefan Winström

Nyckeltal
Alla belopp i TSEK om 
inget annat anges

2020 2019 2018

Omsättning 87 723 95 268 132 892

Rörelseresultat -291 -4 637 3 659

Årets resultat -3 157 -1 981 1 726

Antal anställda 27 19 21
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DOTTERDOTTERBOLAG

HOME OF EVENT I GÖTEBORG AB 

Registreringsår: 2016
VD och styrelseordförande: Anders Wallqvist
Ägarandel: 100 %

Är ett helägt holdingbolag utan verksamhet. Äger 84 procent av aktierna i Prodekor Sverige AB.

Nyckeltal
Alla belopp i TSEK om 
inget annat anges

2020 2019 2018

Omsättning 0 0 0

Rörelseresultat 
(EBIT)

-10 -1 -1

Årets resultat -10 19 41

Antal anställda 0 0 0

PRODEKOR I SVERIGE AB 

Registreringsår: 1999
VD: Magnus Eriksson
Styrelseordförande: Anders Wallqvist
Ägarandel: 84 %

Prodekor i Sverige AB hette tidigare ADV Idé & Design AB. Nowa Kommunikation har succesivt förvärvat aktier 
i bolaget och äger 84 procent av aktierna. Prodekor är ett nischat designföretag med olika kompetenser som 
kapar en unik design- och produktionsgrupp. Företaget skapar och levererar i första hand dekorer till mu-
sikscener, mässor och event på specialdesignade textilier. Det kan gälla backdrops till musikframträdanden, 
ridåsystem för konserthallar, mässmontrar och butiksdekorer. Företaget med mer än 20 års erfarenhet har 
produktion och lager i Göteborg, men kunder och leverantörer i hela världen.

Nyckeltal
Alla belopp i TSEK om 
inget annat anges

2020 2019 2018

Omsättning 4 833 4 633 4 889

Rörelseresultat 
(EBIT)

-66 74 196

Årets resultat -19 36 107

Antal anställda 4 4 4



20

ARTIFLEX VÄST AB

Registreringsår: 1990
VD: Jan-Erik Högman
Styrelseordförande: Anders Wallqvist
Ägarandel: 100 %

Artiflex Väst AB är ett helägt dotterbolag till Prodekor AB och har en liknande verksamhet som Prodekor, men 
istället för att tillverka dekorer så har Artiflex ett stort utbud av dekorer, kulisser och rekvisita som de hyr ut 
för temafester, kickoff, mässor, utställningar, personalfester, kundfester eller varhelst där miljögivande dekor 
behövs för att förhöja känslan. 

Nyckeltal
Alla belopp i TSEK om inget 
annat anges

2020 2019 2018

Omsättning 1 563 2 309 2 451

Rörelseresultat (EBIT) -183 -180 -12

Årets resultat -183 -100 41

Antal anställda 3 3 3

NOWA EMPOWER AB 

Registreringsår: 2005
VD: Anders Wallqvist
Styrelseordförande: Hans Jacobsson
Ägarandel: 75 %

Nowa Empower är en PR-byrå som bildats genom sammanslagning av byråerna Nowa Executive, Long Tall Sally 
och Comvision. Byrån har efter sammanslagningarna som skedde 2019 kontor i Göteborg och Stockholm, samt 
representanter i Malmö och Oslo. Nowa Empower arbetar med strategisk PR och kommunikation, hållbarhets-
kommunikation samt PR & content.

Nyckeltal
Alla belopp i TSEK om inget 
annat anges

2020 2019 2018

Omsättning 5 637 10 579 0

Rörelseresultat (EBIT) -318 -1 987 -3

Årets resultat -350 -2 001 -3

Antal anställda 3 8 -
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NOW AT DAYS MOTIONS PICTURES AB

Registreringsår: 2017
VD: Hans Wikkelsö
Styrelseordförande: Anders Wallqvist
Ägarandel: 100 %

Verksamheten i Now At Days Motions Pictures AB (Nowadays) är organiserat i två affärsområden; Nowadays 
Film och Doppio. Nowadays Film jobbar med bild i alla format från idé och manus till färdig film med special-
skriven musik, specialeffekter och avancerat skådespeleri. Bland kunderna finns bland annat Movingo, Länssty-
relsen Västra Götaland, Volvo Group, Göteborgsvarvet och Svenska friidrottsförbundet med flera.

Affärsområdet Doppio producerar musik som sätter ton på kundens varumärkesidentitet. Doppio skapar egen 
musik som står i samklang med det budskap och de produkter som kunden erbjuder.
VD har en option att förvärva 49 procent av aktierna i bolaget.

Nyckeltal
Alla belopp i TSEK om inget 
annat anges

2020 2019 2018

Omsättning 1 376 1 349 492

Rörelseresultat (EBIT) 97 22 35

Årets resultat 1 16 28

Antal anställda - - -

TIGERTON AB 

Registreringsår: 2003
VD: Markus Axelsson
Styrelseordförande: Anders Wallqvist
Ägarandel: 51 %

Tigerton är en traditionell webbyrå med kontor i Göteborg och Köpenhamn som erbjuder tjänster för den som 
vill komma igång med E-handel, men även för den som behöver djupare insikt i frågor runt att driva en fram-
gångsrik webbshop. Tigerton hjälper också till med att skapa attraktiva hemsidor och driver eget webbhotell 
vilket underlättar för kunden då det räcker med en kontakt till den digitala världen.

Nyckeltal
Alla belopp i TSEK om inget 
annat anges

2020 2019 2018

Omsättning 5 665 5 022 4 688

Rörelseresultat (EBIT) 814 556 274

Årets resultat 474 418 204

Antal anställda 6 6 4
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GROW COLLECTIVE AB

Registreringsår: 2001
VD: Maria Carlsson
Styrelseordförande: Anders Wallqvist
Ägarandel: 100 %

Grow Collective utvecklar och hjälper företag att växa, bland annat genom att analysera befintlig kundbas för 
att skapa handlingsplaner för framtiden och försäljning som leder till tillväxt i företaget.
VD innehar en option att förvärva 20 procent av aktierna i bolaget.

Nyckeltal
Alla belopp i TSEK om inget 
annat anges

2020 2019 2018

Omsättning 850 124 418

Rörelseresultat (EBIT) -10 -72 -545

Årets resultat -10 -72 -546

Antal anställda 1 1 1

INTRESSEBOLAG, ÄGARANDEL 50 PROCENT ELLER MINDRE

TRE ART REKLAMBYRÅ AB

Registreringsår: 1990
VD: Emil Hoffman
Styrelseordförande: Anders Wallqvist
Ägarandel: 49 %

Tre Art Reklambyrå vill skapa mångsidig och varierande kommunikation för att skapa intresse, förståelse, 
begär och gillande. Kunderna är oftast så kallade B2B, vilket innebär såväl stora som små företag, kommuner 
och ideella organisationer. Byrån bedrivs från centrala Göteborg. Nowa Kommunikation innehar en option att 
öka ägarandelen upp till 70 procent.

Nyckeltal
Alla belopp i TSEK om inget 
annat anges

2020 2019 2018

Omsättning 3 874 3 360 4 992

Rörelseresultat (EBIT) 138 -113 -104

Årets resultat 71 -114 -145

Antal anställda 4 4 5
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DO NOTHING AVERAGE AGENCY AB

Registreringsår: 2005
VD: Lena Forsström Stenberg
Styrelseordförande: Thomas Lindström
Ägarandel: 45 %

Do Nothing Average Agency, DNA, är en kommunikationsbyrå som fritt rör sig mellan olika mediekanaler utifrån 
kundens mål för att kommunicera det bästa hos kunden. DNA är speciellt inriktad på retail för att utveckla 
kommunikationskoncept och stötta säljkåren med relevant införsäljningsmaterial. Det kan gälla allt från för-
packningsdesign till att paketera budskapet i film, rörlig grafik eller på radio. Nowa Kommunikation innehar en 
option att öka ägarandelen upp till 70 procent.

Nyckeltal
Alla belopp i TSEK om inget 
annat anges

2020 2019 2018

Omsättning 8 002 6 088 4 042

Rörelseresultat (EBIT) 350 393 -554

Årets resultat 348 393 -554

Antal anställda 6 5 5

KUNSKAPSKRAFT & MEDIA SWEDEN AB

Registreringsår: 2006
VD: Per Hazelius
Styrelseordförande: Rune Nordström
Ägarandel: 20 %

Kunskapskraft & Media, KKM, erbjuder kommunikation, opinionsbildning och kunskapsöverföring i samhälls-
viktiga frågor. Kunderna är framförallt intresseorganisationer, offentlig sektor och företag som vill bidra till 
en bättre värld genom socialt, ekologiskt och ekonomiskt värdeskapande. Uppdragen för KKM handlar många 
gånger om mänskliga rättigheter, hälsa, hållbar utveckling, utanförskap, arbetsmarknad, droger och spelmiss-
bruk. Nowa Kommunikation har en option att öka ägarandelen upp till 40 procent.

Nyckeltal
Alla belopp i TSEK om inget 
annat anges

6 månader 2020 12 månader 2019/2020 12 månader 2018/2019

Omsättning 5 229 8 526 8 708

Rörelseresultat (EBIT) 374 641 144

Årets resultat 368 617 123

Antal anställda 6 6 6
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HABERMAX AB

Registreringsår: 2015
VD: Magnus Hård
Styrelseordförande: Hans Jacobsson
Ägarandel: 45 %

Habermax är ett analysföretag som arbetar med att ta fram insikter som ligger till grund för kunders mark-
nadskommunikation, varumärkesstrategier och affärsutveckling. Företaget levererar analyser och insikter om 
uppdragsgivarnas varumärken och målgrupper för att på ett djupare sätt förstå hur man når fram till deras 
kunder. Nowa Kommunikation innehar en option att öka ägarandelen upp till 70 procent.

Nyckeltal
Alla belopp i TSEK om inget 
annat anges

2020 2019 2018

Omsättning 3 935 2 136 1 780

Rörelseresultat (EBIT) 220 8 20

Årets resultat 213 5 6

Antal anställda 3 2 1
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PROFORMAREDOVISNING

Thinc Jetty Collective AB:s (tidigare Jetty AB) förvärv av Nowa Kommunikation AB omfattas av reglerna kring omvända förvärv.  
Regelverken tillämpas när det ”lilla” företaget förvärvar det ”stora”. Lite förenklat skall man vid konsolidering av koncernen anse att 
det ”stora” företaget förvärvar det ”lilla”. 

Konsolideringen sker därmed utifrån att Nowa Kommunikation AB förvärvar Thinc Jetty Collective AB, trots att det senare juridiskt 
sett är moderbolag. Vid de inledande diskussionerna mellan parterna beslutade man att Nowa Kommunikation AB:s aktieägare 
skulle äga 80 procent av aktierna medan Jetty AB:s aktieägare skulle äga 20 procent. Beslut togs även att värdera hela den nya 
koncernen till drygt 103 MSEK.

Nedan visas en proformaredovisning för Thinc Jetty-koncernen som om koncernen funnits även under perioden 2020-01-01 – 2020-12-31.

RESULTATRÄKNING Jetty   Nowa Justeringar Proforma 
 Koncernen Kommunikation  koncernen
Rörelsens intäkter    

Nettoomsättning 2 468 91 396 0 93 864

Övriga rörelseintäkter 839 3 338 0 4 177

Summa intäkter 3 307 94 734 0 98 041
    

RÖRELSENS KOSTNADER    

Handelsvaror 0 -69 615 0 -69 615

Övriga externa kostnader -4 405 -8 006 0 -12 411

Personalkostnader -3 360 -16 997 0 -20 357

Avskrivningar -260 -1 312 -5 237 -6 809

Övriga rörelsekostnader 0 -30 0 -30

Summa rörelsens kostnader -8 025 -95 960 -5 237 -109 222
    

Rörelseresultat -4 718 -1 226 -5 237 -11 181

    
Resultat från finansiella poster    

Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 0 -2 530 0 -2 530

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 0 10 0 10

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter -3 10 0 7

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -76 -227 0 -303

Finansnetto -79 -2 737 0 -2 816
    

Resultat efter finansiella poster -4 797 -3 963 -5 237 -13 997
    
Skatt på årets resultat 0 -174 1 079 905
    
Periodens resultat -4 797 -4 137 -4 158 -13 092
    

Hänförligt till moderföretagets aktieägare -4 797 -3 773 -4 158 -12 728

Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 0 -364 0 -364



26

Proformaredovisning för Thinc Jetty-koncernen som om koncernen funnits även under perioden 2021-01-01 – 2021-06-30.

RESULTATRÄKNING Jetty   Nowa Justeringar Proforma 
 Koncernen Kommunikation  koncernen
Rörelsens intäkter    

Nettoomsättning 830 71 806 0 72 636

Övriga rörelseintäkter 171 1 986 0 2 157

Summa intäkter 1 001 73 792 0 74 793
    

RÖRELSENS KOSTNADER    

Handelsvaror 0 -57 915 0 -57 915

Övriga externa kostnader -2 205 -4 201 0 -6 406

Personalkostnader -1 028 -10 055 0 -11 083

Avskrivningar -130 -761 -2 618 -3 509

Summa rörelsens kostnader -3 363 -72 932 -2 618 -78 913
    
Rörelseresultat -2 363 860 -2 618 -4 120

    

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER    

Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 0 357 0 357

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 0 0 0 0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 0

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -48 -90 0 -138

Finansnetto -48 267 0 219
    

Resultat efter finansiella poster -2 410 1 127 -2 618 -3 901
    
Skatt på årets resultat 0 0 539 539
    
Periodens resultat - 2 410 1 127 -2 079 -3 362
    
Hänförligt till moderföretagets aktieägare -2 410 760 -2 079 -3 729

Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 0 367 0 367

PROFORMAREDOVISNING
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Proformaredovisning för Thinc Jetty-koncernen som om koncernen funnits även under perioden 2020-01-01 – 2021-06-30.

BALANSRÄKNING Jetty   Förvärv av Nowa Nowa  Justeringar Totalt
2021-06-30 Koncernen Kommunikation Kommunikation  koncernen

TILLGÅNGAR     
Tecknat men ej inbetalt kapital 0 0 5 387 0 5 387
     
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     
Immateriella anläggningstillgångar     
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten o liknande arbeten/Mjukvara 130 0 22 26 185 26 337

Goodwill 0 0 3 674 0 3 674

 130 0 3 696 26 185 30 011
     
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     

Förbättringsutgift på annans fastighet 0 0 31 0 31

Maskiner och andra tekniska anläggningar 0 0 16 0 16

Inventarier, verktyg och installationer 0 0 397 0 397

 0 0 444 0 444
     
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     

Aktier i koncernföretag 0 82 479 0 -82 479 0

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 0 0 3 518 0 3 518

Andra långfristiga värdepapper 0 0 64 0 64

Andra långfristiga fordringar 16 0 0 0 16

 16 82 479 3 582 -82 479 3 598
     
Summa anläggningstillgångar 146 82 479 7 722 -56 294 34 053
     

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR     
Varulager     

Råvaror och förnödenheter 0 0 336 0 336

 0 0 336 0 336
     
KORTFRISTIGA FORDRINGAR     

Kundfordringar 77 0 9 350 0 9 427

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 0 0 120 0 120

Aktuella skattefordringar 15 0 497 0 512

Övriga fordringar 298 0 2 135 0 2 433

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 101 0 2 471 0 2 572

 491 0 14 573 0 15 064
     
Kassa och bank 1 451 0 7 374 0 8 825

 1 451 0  7 374 0 8 825

Summa omsättningstillgångar 1 942 0 22 283 0 24 225

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 088 82 479 35 392 -56 294 63 665

PROFORMAREDOVISNING
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BALANSRÄKNING Jetty   Förvärv av Nowa Nowa  Justeringar Totalt
2021-06-30 Koncernen Kommunikation Kommunikation  koncernen

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital     

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare     

Aktiekapital 2 595 0 295 -295 2 595

Annat eget kapital inklusive årets resultat -5 176 82 479 5 431 -61 393 21 341

Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare -2 581 82 479 5 726 -61 688 23 936

     
     
INNEHAV UTAN BESTÄMMANDE INFLYTANDE 0 0 2 005 0 2 005

Summa eget kapital hänförligt till minoritetsintresset 0 0 2 005 0 2 005
     
Summa eget kapital -2 581 82 479 7 731 -61 688 25 941
     

AVSÄTTNINGAR     

Avsättningar för uppskjuten skatt 0 0 92 5 394 5 486

 0 0 92 5 394 5 486
     
LÅNGFRISTIGA SKULDER     

Skuld till kreditinstitut 727 0 833 0 1 560

Övriga skulder 0 0 0 0 0

 727 0 833 0 1 560
     
KORTFRISTIGA SKULDER     

Checkräkningskredit 0 0 1 098 0 1 098

Skulder till kreditinstitut 273 0 2 0 275

Leverantörsskulder 593 0 10 706 0 11 299

Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag 0 0 448 0 448

Aktuella skatteskulder 0 0 55 0 55

Övriga skulder 1 767 0 1 794 0 3 561

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 309 0 12 633 0 13 942

 3 942 0 26 736 0 30 678

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 088 82 479 35 392 -56 294 63 665

PROFORMAREDOVISNING
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UTVALD FINANSIELL INFORMATION

THINC JETTY COLLECTIVE AB, TIDIGARE JETTY AB  - RESULTATRÄKNING

Alla belopp i TSEK om inget annat anges 2021 2020 2020 2019 2018
 1/1-30/6 1/1-30/6 1/1-31/12  1/1-31/12 1/1-31/12

Nettoomsättning 830 1 541 2 468 2 442 1 324

Övriga rörelseintäkter 171 285 839 31 300

Summa rörelseintäkter 1 001 1 826 3 307 2 473 1 624

     

RÖRELSEKOSTNADER     

Övriga externa kostnader -2 205 -2 634 -4 405 -7 379 -9 335

Personalkostnader -1 028 -1 324 -3 360 -4 492 -3 962

Avskrivningar -130 -130 -260 -260 -260

Summa rörelsekostnader -3 363 -4 088 -8 025 -12 131 -13 557

Rörelseresultat -2 363 -2 261 -4 718 -9 659 -11 933

     
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER     

Ränteintäkter och liknande poster - - -3 3 0

Räntekostnader och liknande poster -48 -38 -76 -70 -72

Summa finansiella poster -48 -38 -79 -67 -72
     

Resultat efter finansiella poster -2 410 -2 300 -4 797 -9 726 -12 005
     

Skatt på årets resultat - - - - -
     

Årets resultat -2 410 -2 300 -4 797 -9 726 -12 005

Den finansiella information som återges nedan är från Thinc Jetty Collective AB:s årsredovisningar, fd Jetty AB, för åren 2018, 2019 
och 2020, samt från halvårsrapporterna för 2020 och 2021. Årsredovisningen har granskats av Bolagets revisor som lämnat rena 
revisionsberättelser. Halvårsrapporten är inte granskade av Bolagets revisor.   

Informationen i årsredovisningen är en del av memorandumet som helhet och skall således läsas tillsammans med övrig  
information i memorandumet. 
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THINC JETTY COLLECTIVE AB, TIDIGARE JETTY AB  - BALANSRÄKNING

Alla belopp i TSEK om inget annat anges 2021 2020 2020 2019 2018
 30/6 30/6 31/12  31/12 31/12

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     

Balanserade utvecklingsutgifter 130 390 260 520 780

Långfristiga fordringar 16 16 16 16 16

Summa anläggningstillgångar 146 406 276 536 796
     

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR     

Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar 77 338 66 184 201

Skattefordringar 15 6 0 57 538

Övriga fordringar 298 453 771 815 53

Förutbetalda kostnader och 

upplupna intäkter 101 119 414 109 92

Summa kortfristiga fordringar 491 916 1 251 1 165 884
     

Kassa och bank 1 451 818 3 009 2 608 5 725

Summa omsättningstillgångar 1 942 1 734 4 261 3 773 6 609

SUMMA TILLGÅNGAR 2 088 2 141 4 537 4 309 7 405
     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital     

Bundet eget kapital     

Aktiekapital 2 595 1 416 2 595 1 416 708

Övrigt tillskjutet kapital 28 430 25 856 28 430 25 856 20 130

Annat eget kapital inklusive periodens resultat -33 606 -28 669 -31 196 -26 399 -16 674

Summa eget kapital -2 581 -1 427 -171 873 4 164
     

LÅNGFRISTIGA SKULDER     

Övriga långfristiga skulder 727 955 864 1 000 1 500

Summa långfristiga skulder 727 955 864 1 000 1 500
     

KORTFRISTIGA SKULDER     

Leverantörsskulder 593 180 1 012 476 605

Skatteskulder - - 14 70 -

Övriga kortfristiga skulder 2 040 870 1 824 523 207

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 309 1 563 995 1 367 929

Summa kortfristiga skulder 3 942 2 613 3 845 2 436 1 741

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 088 2 141 4 537 4 309 7 405

UTVALD FINANSIELL INFORMATION
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KASSAFLÖDESANALYS

THINC JETTY COLLECTIVE AB, TIDIGARE JETTY AB  - KASSAFLÖDESANALYS

Alla belopp i TSEK om inget annat anges 2021 2020 2020 2019 2018
 1/1-30/6 1/1-30/6 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

Resultat efter finansiella poster -2 410 -2 300 -4 797 -9 726 -12 005

Avskrivningar 130 130 260 260 260

Övriga ej kassaflödespåverkande 0 0 0 0 0

Förändringar i rörelsekapitalet 857 425 1 322 415 1 055

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -1 423 -1 745 -3 215 -9 050 -10 690
     

INVESTERINGSVERKSAMHETEN     

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0

Investeringar i finansiella tillgångar   0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 0 0 0

     
Kassaflöde efter investeringsverksamheten -1 423 -1 745 -3 215 -9 050 -10 690

     
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     

Nyemission 0 0 3 753 6 434 14 831

Nyupptagna lån 0 0 0 0 0

Amortering på lån -136 -45 -136 -500 -300

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -136 -45 3 617 5 934  14 531

     
Periodens kassaflöde -1 560 -1 790 402 -3 116 3 841

Likvida medel vid periodens början 3 009 2 608 2 608 5 725 1 883

Likvida medel vid periodens slut 1 451 818 3 009 2 608 5 725

Thinc Jetty Colletive AB, tidigare Jetty AB - NYCKELTAL

Soliditet, % -124 % -67 % -4 % 20 56

Kassalikviditet, % 49 % 66 % 111 % 155 % 380 %

Medelantal anställda, st 3,8 3,8 3,8 4,8 5,3
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Intäkter
Thinc Jetty Collective AB, tidigare var ett utveck-
lingsbolag som har haft en stabil men begrän-
sad försäljning de senaste åren. Ledningen har 
haft förhoppningen om att öka intäkterna men 
Covid-pandemin har omöjliggjort Bolagets expansi-
on inom nöjesbranschen då restriktionerna för olika 
evenemang har gjort att dessa inte gått att genom-
föra. Under åren 2018 uppgick nettoomsättningen 
till 1 324 TSEK för att under 2019 öka till 2 442 TSEK. 
Trots Covid 19 ökade nettoomsättningen marginellt 
till 2 468 TSEK under 2020. Ökningen berodde till 
stor del på den starka försäljningen första halvåret 
2020 som var på hela 1 541 TSEK trots att pandemin 
började märkas i slutet av första kvartalet. Under 
motsvarande halvår 2021 minskade nettoomsätt-
ningen till 830 TSEK.

Rörelsekostnader
Rörelsekostnaderna i Thinc Jetty uppgick 2018 till 
13 557 TSEK för att under 2019 minska till 12 131 
TSEK. Med anledning av pandemin drog styrelsen 
ner på verksamheten under 2020 vilket gjorde 
att rörelsekostnaderna stannade på 8 025 TSEK. 
Framförallt var det övriga externa kostnader som 
sjönk men även personalkostnaderna.

Rörelsekostnaderna under första halvåret 2021 
uppgick till 3 363 TSEK vilket ska jämföras med  
4 088 TSEK motsvarande period 2020.

Rörelseresultatet
Rörelseresultatet för 2018 var -11 933 TSEK och 
-9 659 TSEK år 2019, då ledningen satsade för 
en expansion av verksamheten. Under 2020 
innebar pandemin att ledningen var tvungen att 
dra i nödbromsen vilket innebar att det negativa 
rörelseresultatet kunde begränsas till -4 718 TSEK, 
till viss del tack vare statliga stödåtgärder som 
begränsade förlusterna. 

Rörelseresultatet för första halvåret 2021 uppgick 
till -2 363 TSEK att jämföra med -2 261 TSEK  
motsvarande period 2020.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar är redovisade till an-
skaffningsvärde med avdrag för planenliga 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 
Avskrivningar sker över den uppskattade nyttjande- 
perioden från och med anskaffningstidpunkten.

Anläggningstillgångarna i Thinc Jetty-koncernen 
uppgick den 31 december 2019 till 536 TSEK vilket 
den största delen, 520 TSEK, var balanserade ut-
vecklingsutgifter.  Därutöver fanns en långfristig 
fordran om 16 TSEK. I bokslutet 2020 uppgick 
anläggningstillgångarna till 276 TSEK efter att det 
gjorts avskrivningar på de balanserade utveck-
lingsutgifterna med 260 TSEK. Några nya anlägg-
ningstillgångar hade inte tillkommit under året.

I halvårsrapporten 2021 var anläggningstillgång-
arna upptagna till 146 TSEK, varav balanserade 
utvecklingsutgifter uppgick till 130 TSEK och 
långfristig fordran var 16 TSEK.

Omsättningstillgångar
I bokslutet 2019 uppgick omsättningstillgångarna 
till 2 773 TSEK varav likvida medel utgjorde 2 608 
TSEK. I bokslutet ett år senare, 2020, uppgick 
omsättningstillgångarna till 4 261 TSEK varav 
likvida medel ökat till 3 009 TSEK. Ökningen beror 
framförallt på att aktieägarna tillfört 3 753 TSEK i 
en nyemission under året.

Vid halvårsbokslutet 2021 uppgick omsättnings-
tillgångarna till 1 942 TSEK varav likvida medel 
uppgick till 1 451TSEK.

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN
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Eget kapital
Eget kapital i Thinc Jetty-koncernen var i bok- 
slutet 2018 4 164 TSEK för att under 2019 sjunka till 
873 TSEK trots att Bolaget tillförts 14 831 TSEK genom 
nyemission. I bokslutet 2020 var det egna kapitalet 
i koncernen negativt -171 TSEK, vilket föranledde 
revisorns påtalande om väsentlig osäkerhetsfaktor 
avseende antagande om fortsatt drift av Bolaget.

I halvårsrapporten 2021 hade det negativa egna 
kapitalet ökat till -2 581 TSEK.

Thinc Jetty-koncernen tillämpar kostnadsförings-
modellen avseende internt upparbetade imma-
teriella anläggningstillgångar. Metoden innebär 
att samtliga interna utgifter för framtagande av 
en immateriell anläggningstillgång kostnadsförs 
direkt. Bolaget ändrade redovisningsprincip 2018 
och övergick då från den så kallade aktiverings-
modellen till kostnadsföringsmodelen. De balanse-
rade utvecklingsutgifterna avser således tidigare 
aktiverade tillgångar som nyttjas och skrivs av 
över nyttjandeperioden. Vid en oberoende värde-
ring genomförd i december 2019 samt februari 
2021 av extern part, så uppgår värdet av de icke 
aktiverade utvecklingsutgifterna till 4 047 TSEK 
för perioden 2017 till 2019. Med hänsyn till detta, 
skulle det egna kapitalet uppgå till 3 616 TSEK den 
31 december 2021 och därmed inte vara förbrukat.

Skulder
Thinc Jetty hade i bokslutet 2018 långfristiga skul-
der som uppgick till 1 500 TSEK och kortfristiga 
skulder om 1741 TSEK, varav 605 TSEK var leveran-
törsskulder och 929 utgjorde upplupna kostnader 
och förutbetalda intäkter. 

I bokslutet 2020 hade de långfristiga skulderna 
amorterats ner till 864 TSEK medan de kortfristiga 
skulderna ökat till 3 845 TSEK, varav leverantörs-
skulder uppgick till 1 012 TSEK, övriga kortfristiga 
skulder utgjorde 1 824 TSEK och upplupna kostna-
der och förutbetalda intäkter var 995 TSEK.

I halvårsbokslutet 2021 var de långfristiga  
skulderna 727 TSK och de kortfristiga skulderna  
3 942 TSEK.

Kassalikviditet
Bolagets har under åren haft en fallande likviditet. 
Vid utgången av 2018 uppgick den till 380 procent 
för att under 2019 minska till 155 procent. Minsk-
ningen skedde trots att aktieägarna i en nyemis-
sion under 2919 tillförde 6 434 TSEK till Bolaget. 
Under 2020 sjönk kassalikviditeten till 111 procent 
trots en nyemission om 3 753 TSEK för att finan-
siera underskotten i verksamheten. Vid utgången 
av 2020 hade Bolaget 3 009 TSEK i likvida medel 
tillgängliga. Efter första halvåret 2021 uppgick de 
likvida medlen till 1 451 TSEK.

Soliditet
Bolagets soliditet är förhållandevis låg. I bok- 
slutet 2018 uppgick soliditeten till 56 procent. 
Trots nyemissionen 2019 sjönk den till 20 procent, 
för att under 2020 falla tillbaka till -4 procent. Vid 
utgången av första kvartalet 2021 uppgick  
soliditeten till -124 procent.
 

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN



34

Handlingar införlivade genom hänvisning
Fullständig historik finansiell information, inklusive redovisningsprinciper och andra tilläggsupplysning-
ar samt revisionsberättelser har införlivats i underlaget via hänvisning till årsredovisningar för räken-
skapsåren 2018, 2019 och 2020. Den historiska finansiella informationen i form av årsredovisningar har 
reviderats av Thinc Jettys tidigare revisor Andreas Nyberg vid Ernst & Young Sweden AB. Årsredovis-
ningarna har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och genom tillämpning av Bokförings-
nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). De två kvartalsrap-
porterna för första kvartalet 2020 respektive 2021 har inte reviderats av Bolagets revisor.

De senaste tre årsredovisningarna jämte revisionsberättelse samt kvartalsrapporterna och  
bolagsordning finns att hämta på www.jetty.se

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

Den finansiella information som återges nedan är från Nowa Kommunikation AB:s årsredovisningar 
för åren 2018, 2019 och 2020, samt från halvårsrapporten för 2021. Årsredovisningen har granskats av 
Bolagets revisor som lämnat rena revisionsberättelser. Halvårsrapporten för 2021 har inte granskats av 
Bolagets revisor.   

Informationen i årsredovisningen är en del av memorandumet som helhet och skall således läsas  
tillsammans med övrig information i memorandumet. Årsredovisningarna är upprättade enligt  
Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 Årsredovisning och koncern- 
redovisning (K3). Uppställningarna nedan har inte granskats av Bolagets revisor.

EKONOMISK INFORMATION GÄLLANDE  
NOWA KOMMUNIKATION
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NOWA KOMMUNIKATION – KONCERNEN

RESULTATRÄKNING 2021 2020 2019 2018
Alla belopp i TSEK om inget annat anges 1/1-30/6 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Nettoomsättning 71 806 91 396 103 708 142 170

Övriga rörelseintäkter 1 986 3 338 612 333

Summa rörelseintäkter 73 792 94 734 104 320  142 503

    
RÖRELSEKOSTNADER    

Handelsvaror -57 915 -69 615 -82 982 -110 242

Övriga externa kostnader -4 201 -8 006 -9 297 -9 601

Personalkostnader -10 055 -16 997 -18 188 -19 055

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella -761 -1 312 -726 -331
och immateriella anläggningstillgångar

Övriga rörelsekostnader 0 -31 -1 -55

Summa rörelsekostnader -72 932 -95 960 -111 194 -139 284

Rörelseresultat -2 385 -1 226 -6 874 3 219
    

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER    

Resultat från andelar i koncernföretag - 0 -5 0

Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 357 -2 530 727 -90

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 0 10  

Ränteintäkter och liknande poster 0 10 1 9

Räntekostnader och liknande poster -90 -227 -105 -89

Summa finansiella poster 267 -2 737 619 -169
    

RESULTAT FÖRE SKATT 1 127 -3 963 -6 254 3 050

Skatt på årets resultat 0 -142 -5 -566

Uppskjuten skatt - -33 580 -185

Årets resultat 1 127 -4 137 -5 679 2 299

Hänförligt till modeföretagets aktieägare 760 -3 773 -5 862 2 299

Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 367 -364 183 0
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NOWA KOMMUNIKATION – KONCERNEN

BALANSRÄKNING 2021 2020 2019 2018
Alla belopp i TSEK om inget annat anges 30/6 31/12 31/12 31/12

Tecknat men ej inbetalt kapital  5 387

Anläggningstillgångar - Immateriella anläggningstillgångar    

Balanserade utvecklingsutgifter 22 22 25 33

Goodwill 3 674 3 632 2 434 0

 3 696 3 654 2 459 33

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    

Förbättringsutgift på annans fastighet 31 31 22 32

Maskiner och andra tekniska anläggningar 16 16 24 0

Inventarier, verktyg och installationer 397 459 673 750

 444 506 719 782

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    

Andelar i intresseföretag 3 518 6 636 9 215 2 822

Andra långfristiga värdepappersinnehav 64 54 55 0

Andra långfristiga fordringar 0 589 - -

 3 582 7 279 9 270 2 822

Summa anläggningstillgångar 7 722 11 439 12 448 3 637
    

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR - VARULAGER M M    
    
Råvaror och förnödenheter 336 336 491 0

 336 336 491 0

KORTFRISTIGA FORDRINGAR    

Kundfordringar 9 350 14 857 16 233 18 883

Fordringar hos intresseföretag 120 561 494 142

Aktuella skattefordringar 497 422 248 3

Övriga fordringar 2 135 444 1 174 613

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 471 1 891 2 029 1 762

 14 573 18 176 20 178 21 403
    

Kassa och bank 7 374 2 073 124 1 700

 7 374 2 073 124 1 700

Summa omsättningstillgångar 22 283 20 585 20 793 23 103

SUMMA TILLGÅNGAR 35 392 32 025 33 241 23 740
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EGET KAPITAL OCH SKULDER 2021 2020 2019 2018
Alla belopp i TSEK om inget annat anges 30/6 31/12 31/12 31/12

Eget kapital - Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare    

Aktiekapital 295 295 295 248

Annat eget kapital inklusive periodens resultat 5 431 -448 3 321 3 541

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 5 726 -153 3 616 3 789

Innehav utan bestämmande inflytande 2 005 1 660 582 0

Eget kapital hänförligt till minoritetsintressen 2 005 1 660 582 0

Summa eget kapital 7 731 1507 4 198 3 789

    

AVSÄTTNINGAR    

Avsättning för uppskjuten skatt 92 92 59 606

 92 92 59 606

LÅNGFRISTIGA SKULDER    

Skulder till kreditinstitut 833 1 658 1 167 0

Övriga långfristiga skulder 0 0 24 60

 833 1 658 1 191 60

    

KORTFRISTIGA SKULDER    

Checkräkningskredit 1 098 2 347 3 456 1 213

Skulder till kreditinstitut 2 850 - -

Leverantörsskulder 10 706 8 006 12 922 12 713

Skulder till intresseföretag 448 312 725 25

Aktuella skatteskulder 55 62 12 0

Övriga kortfristiga skulder 1 794 6 036 3 951 2 032

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 633 11 154 6 728 6 301

Summa kortfristiga skulder 26 736 28 768 27 793 22 285

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 35 392 32 025 33 241 26 740
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Intäkter
Koncernen Nowa Kommunikation består av moder-
bolaget och sju dotterbolag som konsolideras fullt 
ut. Därutöver ingår fyra intressebolag i koncernen 
där ägarandelen är under 50 procent.

Nettoomsättningen har sedan 2018 fallit från  
142 170 TSEK till 103 708 TSEK under 2019. Orsak till 
nedgången var att vunna ramavtal som Bolaget 
innehavt tidigare efter ny upphandling blev över-
prövade vilket gjorde att de under ett år var utan 
ramavtalet. Nowa vann dock efter ett års handlägg-
ning överprövningen vilket syns i siffrorna för 2021. 
Under 2020 föll nettoomsättning ytterligare som 
en följd av Covid-19, och stannade på 91 396 TSEK. 
Under 2021 har nettoomsättningen ökat jämfört 
med tidigare år och nådde för första halvåret upp 
till 71 806 TSEK. 

Rörelsekostnader
Rörelsekostnaderna i Nowa-koncernen uppgick 
2018 till 139 284 TSEK för att under 2019 minska till 
111 194 TSEK. Med anledning av pandemin drog styrel-
sen ner på verksamheten under 2020 vilket gjorde 
att rörelsekostnaderna stannade på 95 960 TSEK. 
De stora kostnadsposterna är handelsvaror som 
innebär inköp av mediatjänster, samt personal- 
kostnader. Framförallt var det övriga externa kost-
nader som sjönk men även personalkostnaderna. 
Övervägande del av kostnadsmassan som minskat 
mellan åren är handelsvaror som gått från 110 242 
TSEK 2018 till 69 615 TSEK under 2020. Första halv-
året 2021 har dock handelsvaror ökat till 57 915 TSEK 
vilket visar att aktiviteten i branschen har ökat 
väsentligt under 2021. Personalkostnaderna som 
är mer trögrörliga minskade från 19 055 TSEK 2018 
till 16 997 TSEK 2020, men då har koncernen fått en 
hel del av dessa personalkostnader täckta av olika 
statliga stödåtgärder på grund av pandemin. 

Första halvåret 2021 märks den högre aktiviteten i 
branschen då lönekostnaderna nu uppgår till  
10 055 TSEK.

Rörelseresultatet
Rörelseresultatet för 2018 var positivt 3 219 TSEK för 
att 2019 vara negativa -6 874 TSEK. Under 2020  
reducerades det negativa rörelseresultatet till  
-1 226 TSEK. Det negativa rörelseresultatet under 
första halvåret 2021 har dock ökat till -2 385 TSEK.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar är redovisade till anskaff-
ningsvärde med avdrag för planenliga avskrivningar 
och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar sker 
över den uppskattade nyttjandeperioden från och 
med anskaffningstidpunkten.

Anläggningstillgångarna i Nowa-koncernen uppgick 
den 31 december 2018 till 3 637 TSEK, varav huvud-
delen 2 822 TSEK utgjorde det bokförda värdet av 
andelarna i intressebolagen. Därutöver utgjorde 
inventarier, verktyg och installationer 750 TSEK.

I bokslutet 2019 uppgick anläggningstillgångarna till 
12 448 TSEK, varav andelar i intressebolagen upp-
gick till 9 215 TSEK, därutöver uppgick goodwill som 
uppstått vid förvärv av dotterbolag till 2 434 TSEK. 

I bokslutet 2020 uppgick anläggningstillgångarna 
till 11 439 TSEK varav andelarna i intressebolagen 
utgjorde 6 636 TSEK och goodwill uppgick till  
3 632 TSEK.

I halvårsrapporten 2021 uppgick anläggnings-
tillgångarna till 7 722 TSEK. Minskningen sedan 
årsskiftet beror på att två tidigare intressebolag 
sålts under första halvåret, vilket gjorde att andelar 
i intressebolag minskat till 3 518 TSEK. Goodwill 
uppgick vid halvårsskiftet 2021 till 3 696 TSEK.  

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN
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KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

Omsättningstillgångar
I bokslutet 2019 uppgick omsättningstillgångarna till 
23 103 TSEK varav huvuddelen 18 883 TSEK utgjorde 
kundfordringar och likvida medel som uppgick till  
1 700 TSEK. I bokslutet 2019 hade omsättnings- 
tillgångarna minskat till 20 793 TSEK varav kund- 
fordringar uppgick till 16 233 TSEK och likvida 
medel till 124 TSEK. Bokslutet 2020 var omsättnings- 
tillgångarna 20 585 TSEK varav kundfordringarna 
utgjorde 14 857 TSEK och de likvida medlen  
2 073 TSEK.

Vid halvårsbokslutet 2021 uppgick omsättnings- 
tillgångarna till 22 283 TSEK där kundfordringarna 
var 9 350 TSEK och de likvida medlen 7 374 TSEK.  
Därutöver innehöll balansräkningen en post  
Tecknat men ej inbetalt kapital om 5 387 TSEK  
som härrör till en optionslösen i moderbolaget  
Nowa Kommunikation AB.

Eget kapital
Eget kapital i Nowa-koncernen var i bokslutet 2018 
3 789 TSEK för att under 2020 öka till 4 198 TSEK 
tack vare att Bolaget genomfört en nyemission 
under året. I bokslutet 2020 var det egna kapitalet i 
koncernen 1 507 TSEK.

I halvårsrapporten 2021 hade det negativa egna  
kapitalet ökat till 7 731 TSEK tack vare den  
optionslösen som gjorts vilket tillfört koncernen  
5 387 TSEK.

Skulder
Nowa-koncernen hade i bokslutet 2018 långfristiga 
skulder som uppgick till 60 TSEK och kortfristiga 
skulder om 22 285 TSEK, varav 12 713 TSEK var 
leverantörsskulder 2 032 TSEK utgjorde övriga 
kortfristiga skulder och 6 301 utgjorde upplupna 
kostnader och förutbetalda intäkter. Därutöver 
hade bolagen checkkrediter 1 213 TSEK. 

I bokslutet 2020 hade de långfristiga skulderna ökat 
till 1 658 TSEK och de kortfristiga skulderna ökat till 
28 768 TSEK, varav leverantörsskulder uppgick till 8 
006 TSEK, övriga kortfristiga skulder utgjorde 6 036 
TSEK, och upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter var 11 154 TSEK. Checkräkningskrediterna 
uppgick till 2 347 TSEK.

I halvårsbokslutet 2021 hade de långfristiga skulderna 
amorterats ner till 833 TSK och de kortfristiga 
skulderna uppgick till 26 736 TSEK, varav leveran-
törsskulderna var 10 706 TSEK, övriga skulder  
1 794 TSEK och upplupna kostnader och förut- 
betalda intäkter 12 633 TSEK. Checkräknings- 
krediten uppgick till 1 098 TSEK.

Handlingar införlivade genom hänvisning
Fullständig historik finansiell information, inklusive 
redovisningsprinciper och andra tilläggsupplysningar 
samt revisionsberättelser har införlivats i memo-
randumet via hänvisning till årsredovisningar för 
räkenskapsåren 2018, 2019 och 2020. Den historiska 
finansiella informationen i form av årsredovisningar 
har reviderats av Nowas revisor Öhrlings Pricewa-
terhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor 
Åsa Önfelt. Årsredovisningarna har upprättats i 
enlighet med Årsredovisningslagen och genom 
tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovis-
ning (K3). Kvartalsrapporten för första halvåret 2021 
har inte reviderats av Nowas revisor.

De senaste tre årsredovisningarna jämte revisions-
berättelse samt halvårsrappen och bolagsordning 
finns att hämta på www.nowakommunikation.se.
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Hans Jacobsson, 
f. 1967. Styrelseordförande
Civilekonom. Hans Jacobsson är CFO på Nowa 
Kommunikation AB. Tidigare har han bland annat 
arbetat som VD på Rootfruit Scandinavia, finans-
direktör på General Mills Scandinavia och som 
investeringsansvarig inom Buresfären. Idag är 
han bl.a. styrelseordförande i Zinzino AB, Lohilo 
Foods AB samt styrelseledamot i Premium Snacks 
Nordic AB och Nowa Kommunikation AB. 
Aktieinnehav: 12 452 276 aktier och 4 308 475 
köpoptioner.

Gabriele Helmer, 
f. 1977. Styrelseledamot
Gabriele Helmer har en Master i Business Admi-
nistration och International Marketing och arbetar 
som Marknadschef på noterade, globala D2C-bola-
get Zinzino baserat i Sverige, som är specialisera-
de inom health tech. Sedan 2001 har hon arbetat 
på olika marknadspositioner i globala organisatio-
ner som Lufthansa, Beiersdorf, General Mills och 
Specsavers. Gabriele har också erfarenhet inom 
kommunikationsbranschen på bland annat  
Valentin & Byhr och tidigare styrelsearbete på 
Zinzino AB. Aktieinnehav: Inga aktier i bolaget,  
1 723 390 köpoptioner.

STYRELSE



41

Rune Nordström, 
f. 1958. Styrelseledamot
Rune Nordström är utbildad inom affärskommuni-
kation vid DIHM och ämneslärare. Rune Nordström 
är medgrundare och har varit vice VD på Nowa 
Kommunikation AB. Han är också management-
konsult i det egna bolaget Comfinder Management 
AB. Han har tidigare varit kommunikationsdirektör 
på Svenska Kommunförbundet och Landstings-
förbundet, Arbetsförmedlingen och Mimer. Idag är 
han styrelseordförande i tre onoterade ägarledda 
bolag och styrelseledamot i Nowa Kommunikation 
AB. 
Aktieinnehav: 28 655 132 aktier. Har ställt ut  
14 648 815 köpoptioner på sitt innehav till styrelse-
ledamöter och ledande befattningshavare.

Stefan Winström,  
f. 1953. Styrelseledamot
Stefan Winström är Civilingenjör från Chalmers, 
MSc Imperial College, London. Tidigare har han 
bland annat arbetat som VD i Array AB, Fly Me 
Europe AB och Poseidon Diving Systems AB, och 
med affärsutveckling på Pegroco Invest AB. Idag 
är han styrelseordförande i Nowa Kommunikation 
AB och Hydropress Huber AB, styrelseledamot i 
Calormet AB, samt driver eget företag som mana-
gementkonsult. 
Aktieinnehav: Inga aktier i Bolaget, 4 308 475 
köpoptioner.

Lisa Nilsson, 
f. 1979, invald 2011. Styrelseledamot
Lisa Nilsson, f. 1979, en av grundarna bakom Jetty.  
Lisa är VD för Small World i Stockholm AB, en  
specialiserad kommunikations- och projektled-
ningsbyrå med särskild inriktning mot evene-
mang, kultur och möten. Hon har mer än 20 års 
erfarenhet av komplexa projekt och publik verk-
samhet.  Aktieinnehav: 1 159 734 aktier. 

Styrelsen nås via Bolaget: Thinc Jetty Collective AB, Södra Hamngatan 35, 411 17  GÖTEBORG. Tel 020-564 564.
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VD: Anders Wallqvist, 
f. 1968. VD och koncernchef
Anders Wallqvist är marknadsekonom och  
utbildad i kommunikation. Han är idag verksam 
som koncernchef i Nowagruppen och VD i dotter- 
bolagen Nowa Kommunikation och Nowa Empower  
samt ordförande i Nowadays, Tre Art, Tigerton, 
Grow, Prodekor, Artiflex och ledamot i KKMgruppen, 
DNA Agency, Norsk-svenska Handelskammaren och 
Torslanda Kulturhus. Anders har tidigare varit VD 
för Mediebyrån Kommunikation, Carat X-press och 
COO för Aegis Media Services Nordic. 
Aktieinnehav: 26 070 036 aktier efter föreslagen 
apportemission

COO: Thomas Lindström, 
f. 1979. Marknadsekonom. 
Thomas Lindström är COO på Thinc Collective. 
Tidigare har han bland annat arbetat som VD och 
Vice VD på Premium Snacks Nordic AB, VD på Re-
agent Communication AB och skandinavisk mark-
nadschef på Metsä Tissue AB. Idag är han också 
bl a VD på INO Foodtech AB, styrelseordförande på 
DNA Agency AB samt styrelseledamot i Närbutiken 
i Tullinge AB, Now At Days Motion Pictures AB, Tre 
art Reklambyrå AB samt Habermax AB. 
Aktieinnehav: Inga aktier i Bolaget, 4 308 475 
köpoptioner efter föreslagen apportemission

CFO: Hans Jacobsson
Se innehåll; Ordförande

VD OCH KONCERNLEDNING
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NY REVISOR

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Skånegatan 1
411 40  GÖTEBORG
010-213 10 00

Huvudansvarig revisor Åsa Önfelt
Revisorssuppleant Klas Björnsson 
Medlemmar i FAR

TIDIGARE REVISOR

Andreas Nyberg
Ernst & Young Sweden AB
Box 7850
103 99  STOCKHOLM
Medlem i FAR

Skäl till byte av revisor är att moderbolaget ska 
flytta verksamheten till Göteborg och PWC med 
Åsa Önfelt som huvudansvarig revisor är revisor 
för Nowa Kommunikation sedan tidigare.

REVISOR
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Styrelsens arbetsformer
Styrelsen väljs normalt på ordinarie årsstämma för ett 
år i taget. Nuvarande styrelse valdes in i styrelsen den 
1 oktober 2021 med anledning av det omvända förvärvet  
av Nowa Kommunikation. Av den tidigare styrelsen i 
Jetty AB är Lisa Nilsson kvar och har suttit i styrelsen 
sedan 2015 i Jetty. På den extra bolagsstämman 2021 
valdes Hans Jacobsson in som styrelseordförande och 
Gabriel Helmer, Rune Nordström och Stefan Winström 
in som ledamöter i styrelsen. 

Styrelsens ordförande erhåller ett årligt arvode om 
två prisbasbelopp. Övriga styrelseledamöter, som inte 
är anställda i Bolaget, erhåller ett årligt arvode om ett 
prisbasbelopp. Efter avslutat styrelseuppdrag utgår 
ingen ersättning.

Under kommande verksamhetsår planerar styrelsen 
att ha cirka fem protokollförda sammanträden.

Uppförandekoden
Bolaget tillämpar inte Svensk Kod för Bolagsstyrning 
då Bolaget aktie inte handlas på en så kallad reglerad 
marknadsplats.  

Löner och ersättningar
Anders Wallqvist som tillträdde som VD efter att om- 
vända förvärvet blev beslutat har en lön om 87 000 
SEK i månaden. Därutöver erlägger Bolaget månadsvis 
en pensionsavsättning motsvarande ITP. Vid upp-
sägning gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex 
månader. Anställningsavtalet innehåller sedvanliga 
sekretessklausuler.

Försäkringsskydd
Styrelsen bedömer att Bolaget har försäkringar som är 
väl anpassade till Bolagets verksamhet och ändamål.

Potentiella intressekonflikter
Ingen av styrelseledamöterna eller ledande befatt-
ningshavare har några potentiella intressekonflikter 
med Thinc Jetty där privata intressen kan stå i strid 
med Bolagets.

Närståendetransaktioner
Ingen av styrelseledamöterna, ledande befattnings- 
havare eller revisorer i Thinc Jetty Collective AB har 
eller har haft någon direkt eller indirekt delaktighet 
i några affärstransaktioner som är ovanliga till sin 
karaktär eller i sina avtalsvillkor med Bolaget. 

Övriga upplysningar avseende styrelse och ledande 
befattningshavare
Ingen av styrelseledamöterna eller ledande befattnings- 
havare i Thinc Jetty har varit inblandad i konkurs, 
likvidation eller liknande under de senaste fem åren. 
Utöver ovanstående har ingen ledamot eller ledande 
befattningshavare under de senaste fem åren dömts 
i bedrägerirelaterade mål, haft näringsförbud eller 
utsatts för anklagelser eller sanktioner av myndighet 
eller branschsammanslutning.

Väsentliga avtal
Utöver sedvanliga affärsavtal finns inga avtal som 
nämnvärt påverkar Bolagets ställning eller resultat 
och utveckling för aktieägarna. Ingen kund står för 
mer än fem procent av koncernens omsättning.  
Till de större avtal och ramavtal som koncernen har är:
-  Avtal med AstraZeneca Sverige för kommunikation 

kring rekrytering och employer branding: 2012-08-
01- löpande,

-  Avtal med Manpower Group i Norge för kommunika-
tionstjänster: 1/1 2013 – löpande,

-  Avtal med Live Nation för produktionstjänster  
2017-10-01 – löpande,

-  Ramavtal med Göteborgs stad för strategisk  
kommunikation och skribenttjänster:  
2019-12-25 – 2023-12-14,

-  Ramavtal med Stockholm stad för mediebyrå- 
tjänster: 2020-02-04 – 2022-02-03 med möjlighet att 
förlänga 2 år,

-  Ramavtal med alla statliga myndigheter via  
Statens inköpscentral för mediebyråtjänster:  
2020-04-01 – 2022-03-31 med möjlighet att  
förlänga 2 år.

ÖVRIG INFORMATION OM ORGANISATIONEN
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AKTIEÄGARE
AKTIEÄGARE  ANTAL AKTIER ANDEL AV KAPITAL % ANDEL AV RÖSTER, % 
- Aktieägare 2021-06-30 plus de som tillkommit med  
anledning av förvärvet av Nowa Kommunikation

Rune Nordström 28 655 132 24,29 % 24,29 %

Anders Wallqvist 26 070 036 22,10 % 22,10 %

Pegroco Invest AB 12 805 718 10,86 % 10,86 %

Rönnbacken Ventures AB, Hans Jacobsson 12 452 276 10,56 % 10,56 %

Nordnet Pensionsförsäkring AB* 6 462 103 5,48 % 5,48 %

Jesper Lindeblad 2 804 172 2,38 % 2,38 %

Johan Wallqvist 2 585 096 2,19 % 2,19 %

Swace Digital AB** 2 366 025 2,01 % 2,01 %

Försäkringsaktiebolaget Avanza 1 511 360 1,28 % 1,28 %

Jens Ålander Affärskonsult AB 1 285 445 1,09 % 1,09 %

Övriga cirka 650 aktieägare 20 964 072 17,76 % 17,76 %

SUMMA 117 961 435 100,00 % 100,00 %

*    Förutom de aktier Magnus Uppsäll äger privat (944 079 aktier) innehar han även 6 358 598 aktier via kapitalförsäkring hos Nordnet.
**   Den 8 juli flaggade Swace Digital AB att de sålt delar av sitt innehav. Deras innehav efter flaggningsmeddelandet uppgick till 1,17% 

procent av såväl röster som kapital.

Thinc Jetty Collectives huvudägare Rune Nordström har ställt ut 14 648 815 köpoptioner till styrelseledamöter och ledande befattningshavare 
i bolaget vilket innebär att han, om någon av dem påkallar köp måste sälja sina aktier. Optionernas förfall är den 31 maj 2022 och lösenpriset 
vid nyttjande av optionerna är satt till 0,348 SEK.
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AKTIEKAPITALETS UTVECKLING

ÅR HÄNDELSE ÖKNING  TOTALT ÖKNING AV TOTALT KVOTVÄRDE
  ANTAL AKTIER ANTAL AKTIER AKTIEKAPITAL AKTIEKAPITAL

2011 Bolags bildande 200 200 50 000 50 000 250,00

2016 Split 1:10 000 1 999 800 2 000 000 - 50 000 0,025

2018 Nyemission 866 667 2 866 667 21 667 71 667 0,025

2018 Kvittningsemission 506 732 3 375 399 12 668 84 335 0,025

2018 Nyemission 1 310 862 4 684 261 32 772 117 107 0,025

2018 Fondemission 0 4 684 261 398 162 515 269 0,11

2018 Nyemission 1 750 000 6 434 261 218 750 734 019 0,11

2019 Nyemission 6 434 261 12 868 522 734 019 1 415 537 0,11

2020 Nyemission 10 723 765 23 592 287 1 179 614 2 595 151 0,11

2021 Apportemission 94 369 148 117 961 435 10 380 607 12 975 758 0,11

Vid samtliga nyemissioner förutom apportemission 2021 har emitterade aktier betalats fullt ut med kontanta medel. 
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Aktiekapitalet i Think Jetty Collective AB uppgår till  
12 975 757,85 SEK fördelade på 117 961 435 aktier.  
Varje aktie medför lika rätt till andel i Jetty AB:s 
tillgångar och resultat. Samtliga aktier berättigar till 
en röst. Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt vid 
emission, i proportion och sort, till befintligt innehav. 
För att ändra aktieägarnas rätt i Bolaget krävs ett 
bolagsstämmobeslut med kvalificerad majoritet.

Aktierna är upprättade enligt svensk rätt och  
de-nominerade i svenska kronor. 

Aktiebok 
Bolagets aktiebok kontoförs av Euroclear Sweden AB, 
Box 7822, 103 97 STOCKHOLM, (f.d. VPC), som registrerar  
aktierna på den person som innehar aktierna. 
Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på 
elektronisk väg genom behöriga banker och värde-
pappersförvaltare. Aktier som nyemitteras kommer 
att registreras på person i elektronisk form.

Handelsbeteckningar 
Handelsbeteckningen för Bolaget aktie är JETTY 
under namnändring till THINC, vilket kommer att 
kommuniceras när datum för övergång är fastställd. 
ISIN-kod för aktien är SE0011644392. CFI-kod är  
ESVUFR och FISN-koden är JETTY/SH under 
 namnändring THINC/SH.  

Utdelning 
Alla aktier har lika rätt till utdelning. Den som på 
fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken 
eller i förteckning enligt 5 kap. 11 § aktiebolagslagen 
(2005:551) skall anses behörig att mottaga utdelning 
och vid fondemission ny aktie som tillkommer aktie-
ägare, samt att utöva aktieägaren företrädesrätt att 
deltaga i emission.

I det fall någon aktieägare inte kan nås genom  
Euroclear (VPC) kvarstår dennes fordran på utdel-
ningsbeloppet mot och begränsas endast genom 
regler om preskription. Vid preskription tillfaller 
utdelningsbeloppet bolaget. 

Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller 
särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför 
Sverige och utbetalning sker via Euroclear (VPC) på 

samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För 
aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande 
i Sverige utgår dock normal svensk kupongskatt.

Lock up-avtal 
I samband med förvärvet av Nowa Kommunikation  
AB ingick huvudägarna i Nowa och Jetty en överens-
kommelse om lock up som innebär att Nowas huvud-
ägare under en period av sex månader och för Jettys 
huvudägare under en period av tre månader inte får 
sälja några aktier i Thinc Jetty Collective AB. Från 
Nowas sida gäller lock up-avtal för Rune Nordström, 
Anders Wallqvist, Hans Jacobsson och Pegroco Invest 
AB. För Jettys del gäller lock up-avtal för Magnus 
Uppsäll, Annika Andersson, Lisa Nilsson, Jens Ålander 
och Swace Digital AB.

Övrig information om aktierna 
Förutom ingångna lock up-avtal föreligger inga 
hinder att fritt överlåta Bolagets aktier på annan part. 
Aktierna är ej föremål för erbjudande som lämnats till 
följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. 
Bolagets aktie har ej heller varit föremål för offent-
ligt uppköpserbjudande under det innevarande eller 
föregående räkenskapsåret. 

Handelsbeteckningar / Koder Kortnamn  
(ticker) efter namnändring 
Kortnamn (ticker) : THINC
ISIN-kod: SE0011644392
CFI (ISO 10962): ESVUFR
FISN (ISO 18772): THINC/SH
LEI-kod: 549300EJKT69E4QCLE52

Finansiell kalender
Innevarande räkenskapsår:
2021-01-01 – 2021-12-31
2021-11-26 Delårsrapport 2021 Q3
2022-02-28        Bokslutskommuniké
2022-06-07        Årsstämma

Bolaget kommunicerar sin verksamhet i första hand 
på svenska.

INFORMATION OM BOLAGETS AKTIER
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BOLAGSORDNING FÖR THINC JETTY COLLECTIVE AB 
 (org. nr 556854-8860)

§ 1. Bolagets företagsnamn är Thinc Jetty Collective AB 
(publ). Bolaget är publikt.

§ 2. Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborgs kommun,  
Västra Götalands län.

§ 3.Bolaget ska direkt och indirekt bedriva försäljning av 
system och metoder som hjälper företag och organisatio-
ner att genomföra sin verksamhet kostnadseffektivt och 
kvalitetssäkrat. Dessutom skall Bolaget äga och förvalta 
företag inom bland annat kommunikation, medieval och 
mediarådgivning, strategi, PR, web, insikt, reklam och event 
samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst  
10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst 94 000 000 
och högst 376 000 000

§ 6. Styrelsen skall bestå av minst 4 och högst 6 ledamöter. 
Styrelsens ordförande skall väljas av bolagsstämman. Om 
ordförande lämnar sitt uppdrag under mandattiden skall 
styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill slutet av 
nästa bolagsstämma. 
 
En eller två revisorer med eller utan suppleanter eller 
registrerat revisionsbolag skall utses på årsstämman.

§ 7. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering 
i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. 
Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri. 
 
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstäm-
man, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan fram-
ställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem 
vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast 
den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får 
inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsom-
marafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare 
än femte vardagen före stämman.
 

Aktieägare får vid stämma medföra ett eller två biträden, 
dock endast om aktieägaren till bolaget gjort anmälan 
härom enligt föregående stycke.

§ 8  På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
 1) Val av ordförande vid stämman.
 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3) Godkännande av dagordning.
 4) Val av en eller två justeringsmän.
 5)   Prövning av om stämman blivit behörigen  

sammankallad.
 6)  Framläggande av årsredovisningen och revisionsbe-

rättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovis-
ning och koncernrevisionsberättelse

 7)  Beslut om: 
a) fastställande av resultaträkningen och balans- 
räkningen samt, i förekommande fall, koncern- 
resultaträkning och koncernbalansräkning, 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och  
verkställande direktören.

 8)  Bestämmande av antalet styrelseledamöter och  
styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall 
revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat 
revisionsbolag som skall väljas på stämman.

 9) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 10) Val av styrelse och revisor.
 11) Val av styrelseordförande.
 12)  Annat ärende, som ankommer på stämman enligt 

aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 9 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 10 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstäm-
ningsregister enligt lagen om värdepapperscentraler och 
kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsordning antagen på extra bolagsstämma den  
1 oktober 2021.
 

BOLAGSORDNING
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En investering i Thinc Jetty Collective AB utgör en 
affärsmöjlighet, men innebär också risker. Dessa kan 
på grund av omvärldsfaktorer och Bolagets affärs- 
inriktning vara svåra att kvantifiera. Hela det investe-
rade kapitalet kan förloras. I företag med ringa eller 
begränsad historik kan risken ses som extra stor. För 
att bedöma Bolaget är det viktigt att beakta de per-
soner som skall driva verksamheten, deras bakgrund, 
samt riskprofilen i den verksamhet som skall bedri-
vas. Den som överväger att köpa aktier i Thinc Jetty 
Collective bör inhämta råd från kvalificerad rådgivare. 
Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som har 
betydelse för bedömningen av Bolaget och dess aktie. 
Riskfaktorerna är inte framställda i prioriteringsord-
ning och gör inte anspråk på att vara heltäckande.

BOLAGS- OCH BRANSCHRISKER

Begränsade resurser
Thinc Jetty är ett litet bolag med begränsade resurser 
vad gäller ledning, administration och kapital. För 
genomförandet av strategin är det av vikt att resur-
serna disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. 
Det finns en risk att Bolagets resurser inte räcker till 
och att Bolaget därmed drabbas av finansiella såväl 
som operativt relaterade problem. Bolaget bedömer 
sannolikheten att denna risk inträffar som måttlig.

Beroende av nyckelpersoner och rekrytering
Thinc Jetty framtida tillväxt bedöms i hög grad bero 
på företagsledningens, styrelsens och andra nyck-
elpersoners kunskap, erfarenhet och engagemang. 
Det finns en risk att Thinc Jetty inte kommer att 
kunna behålla dessa nyckelpersoner eller att man inte 
kommer att kunna rekrytera ny kvalificerad personal i 
framtiden. Om någon av Thinc Jettys nyckelpersoner 
slutar eller Thinc Jetty misslyckas med att vid behov 
rekrytera ny kvalificerad personal kan detta komma 
att inverka negativt på Thinc Jettys verksamhet, 
resultat och finansiella ställning. Bolaget bedömer 
sannolikheten att denna risk inträffar som måttlig.

Intjäningsförmåga och kapitalbehov
Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än för-
väntat innan Bolaget uppnår en kontinuerlig stabil 
lönsamhet. Det kan inte heller uteslutas att Thinc Jet-
ty i framtiden har ett större kapitalbehov än vad som 
idag bedöms som nödvändigt. Det finns inga garantier 
för att ett sådant utökat kapitalbehov kan anskaffas 
på för aktieägarna fördelaktiga villkor. En försämrad 
lönsamhet kan även påverka Bolagets marknadsvärde 
negativ. Bolaget bedömer sannolikheten att denna 
risk inträffar som måttlig.

Skydd av immateriella rättigheter och know how
Thinc Jettys tillgångar består i viss utsträckning av 
immateriella rättigheter. Det finns alltid en risk att 
nya teknologier och produkter utvecklas som kringgår 
eller ersätter Thinc Jettys nuvarande och framtida 
immateriella rättigheter. Värdet på immateriella till-
gångar är ofta svårt att bedöma och en nedvärdering 
av dem skulle få en negativ inverkan på Thinc Jettys 
resultat och finansiella ställning. Bolaget bedömer 
sannolikheten att denna risk inträffar som måttlig.

Konkurrens
De produkter och tjänster som Thinc Jetty producerar 
åt sina kunder kan komma att utsättas för ökad eller 
förändrad konkurrens genom utvecklandet av nya 
produktlösningar. Om ett bolag utvecklar en ny pro-
dukt med förbättrade egenskaper, jämfört med andra 
tillgängliga alternativ, kan den nya produkten ta mark-
nadsandelar på bekostnad av redan befintliga produk-
ter, vilket i sin tur kan påverka försäljningsvolymerna 
av äldre konkurrerande produkter negativt. I de fall 
Thinc Jetty tillverkar ett sådant äldre konkurrerande 
produktalternativ kan således nya produkter komma att 
inverka negativt på Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning. Bolaget bedömer sannolikheten att 
denna risk inträffar som måttlig.

RISKFAKTORER
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Produktansvar och försäkringsskydd
Thinc Jettys verksamhet, exempelvis rörande pro-
duktutveckling och produktion, kan medföra risk för 
produktansvar. Trots att Thinc Jetty har ett försäk-
ringsskydd mot produktansvar kan det inte uteslutas 
att Bolaget blir föremål för skadeståndsanspråk, som 
inte helt eller delvis täcks av försäkring, i händelse av 
skador till följd av användande av produkter som ut-
vecklats eller tillverkats av Bolaget. Det kan inte heller 
uteslutas att någon riktar skadeståndsanspråk mot 
Thinc Jetty på annan grund och att inte heller detta 
helt eller delvis täcks av Bolagets försäkringsskydd. 
Bifall till sådana skadeståndsanspråk skulle kunna 
komma att inverka negativt på Bolagets verksamhet, 
resultat och finansiella ställning. Bolaget bedömer 
sannolikheten att denna risk inträffar som liten.

Coronapandemin
Den pågående Coronapandemin påverkar möjligheten 
att träffa kunder både genom direkta kundbesök och 
på mässor. Olika grader av rese- och besöksförbud 
kan även de hindra genomförande av tester och 
produktutveckling, samtidigt som kunders budgetar 
kan omprioriteras vilket kan innebära att utveck-
lingsprojekt läggs på framtiden. Detta kan leda till att 
försäljning försenas eller uteblir. Bolaget bedömer 
denna risk som måttlig.

Omställningsstöd
Thinc Jetty-koncernen har mottagit stöd från  
Tillväxtverket gällande deltidspermitteringar som 
gjordes i samband med att covid 19 bröt ut. Det kan 
inte uteslutas att Tillväxtverket vid granskning kräver 
återbetalning av dessa medel i ett senare skede. 
Bolaget bedömer denna risk som låg.

RISKER RELATERADE TILL AKTIEN OCH  
FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Aktierelaterade risker
Risk och risktagande är en oundviklig faktor i aktieä-
gande. Aktiekursens utveckling är beroende av en rad 
faktorer, varav en del är bolagsspecifika och andra 
knutna till aktiemarknaden som helhet. Det är inte 
möjligt för ett enskilt bolag att kontrollera de faktorer 
som påverkar Bolagets aktiekurs. 

Eftersom en investering i aktier både kan komma 
att stiga och sjunka i värde är det inte säkert att 
en investerare kommer att få tillbaka det satsade 
kapitalet. 

Likviditetsbrist
En akties likviditet påverkar möjligheten att handla i 
dessa värdepapper vid önskad tidpunkt. Det finns en 
risk att den som köper en större aktiepost i Bolaget inte 
kommer att kunna köpa eller sälja aktier i den löpande 
handeln vid önskad tidpunkt om det vid den tidpunkten 
föreligger en låg likviditet i aktien. Bolaget bedömer 
sannolikheten att denna risk inträffar som hög.

Utspädning genom framtida emissioner
Det finns en risk att Thinc Jetty i framtiden för att 
säkerställa kapital för fortsatt utveckling och produk-
tion kan komma att behöva genomföra nyemissioner 
av aktier och aktierelaterade instrument. Sådana 
emissioner kan komma att genom utspädning minska 
aktieägarens relativa ägande och röstandel samt vinst 
per aktie för de innehavare av aktier i Bolaget som 
inte deltar i kommande emissioner. Vidare kan even-
tuella nyemissioner komma att få en negativ effekt på 
Thinc Jetty-aktiens marknadspris. Bolaget bedömer 
sannolikheten att denna risk inträffar som måttlig.

Framtida utdelning
Thinc Jetty är i en expansionsfas och eventuella rörelse-  
och kassaöverskott för kommande år kan komma 
att återinvesteras i Bolagets fortsatta expansion och 
utveckling av verksamhet. Bolagets ägare kan därför 
de närmaste åren behöva förlita sig till endast aktiens 
kursutveckling som avkastning. Bolaget bedömer 
sannolikheten att denna risk inträffar som hög.

Ägare med betydande inflytande
Aktieägare som direkt eller indirekt via bolag har  
betydande inflytande i Thinc Jetty har möjlighet 
att utöva ett väsentligt inflytande i ärenden som 
framläggs till Bolagets aktieägare för godkännande, 
inklusive val av styrelseledamöter och en eventuell 
ökning av aktiekapitalet, samgående eller försälj-
ning av samtliga, eller nästan samtliga, Thinc Jettys 
tillgångar. 
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De större aktieägarnas intressen sammanfaller 
kanske inte med Bolagets eller andra aktieägares 
intressen, och de större aktieägarna skulle kunna 
utöva inflytande över Thinc Jetty på ett sätt som 
inte främjar de andra aktieägarnas intresse på bästa 
sätt. Bolaget bedömer sannolikheten att denna risk 
inträffar som måttlig.

Marknadsplats
Thinc Jettys aktie ska återupptas till handel på  
Spotlight Stock Market, som står under Finansin-
spektionens tillsyn. Värdepapper som är noterade på 
Spotlight Stock Market omfattas inte av lika omfattan-
de regelverk som de värdepapper som är upptagna 
till handel på reglerade marknader. Spotlight Stock 
Market har ett eget regelsystem som är anpassat för 
mindre bolag och tillväxtbolag för att främja ett gott 
investerarskydd. Som en följd av skillnader i de olika 
regelverkens omfattning kan en placering i Bolaget 
vara mer riskfylld än en placering i ett värdepapper 
som handlas på reglerad marknad. Bolaget bedömer 
sannolikheten att denna risk inträffar som måttlig.
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KOMPLETT FÖRTECKNING AV STYRELSEN OCH VD:S 
SAMTLIGA UPPDRAG UNDER DE SENASTE FEM ÅREN

NAMN ORG NUMMER  BEFATTNING TID 

Hans Jacobsson  Styrelseordförande
Tre Art Reklambyrå AB 556402-6341 Ordförande 17-11-14 – 20-09-21
SNX Produktion AB 556479-8055 Ledamot 18-02-26 –
  Ledamot, VD 14-03-14 – 18-02-26
DalsSpira Mejeri AB 556530-6643 Ordförande 17-05-23 – 19-07-02
  Ledamot 15-09-15 – 17-05-23
Comvision AB 556533-2334 Suppleant 19-03-12 –
Exotic Snacks AB 556543-4148 Ledamot 19-02-02 –
Prodekor i Sverige AB 556577-9948 Ledamot 16-11-01 – 19-06-24
Grow Collective AB 556617-8488 Suppleant 20-06-30 – 21-06-15
  Ledamot 19-11-06 – 20-06-30
  Ordförande 17-11-08 – 19-11-06
  Suppleant 14-07-23 – 17-11-08
Zinzino Nordic AB 556646-5893 Ordförande 09-06-12 – 
Tangiamo Touch Technology AB 556655-3839 Ledamot 19-10-24 – 20-05-11
Nowa Empower AB 556676-3057 Ordförande 20-06-02 
  Suppleant 20-02-04 – 20-06-02
  Ledamot 18-07-09 – 19-02-04
  Suppleant 14-06-19 – 18-07-09
Gappio AB 556679-3294 Ledamot 18-07-06 – 20-09-03
  Suppleant 17-01-13 – 18-07-06
Do Nothing Average Agency AB 556689-1676 Suppleant 21-06-03 –
  Ordförande 17-05-11 – 21-06-03
  Suppleant 14-06-19 – 17-05-11
Nowa Kommunikation AB 556693-2603 Ledamot 14-06-23 –
Premium Snacks Nordic AB 556717-1185 Ledamot 18-02-27 –
  Ledamot, VD 14-07-02 – 18-02-27
Superfruit Scandinavia AB 556726-6183 Ordförande 18-07-04 – 21-04-15
  Ledamot 17-08-08 – 18-07-04
Zinzino AB 556733-1045 Ordförande 10-07-08 –
Lohilo Foods AB (publ) 556805-6401 Ordförande 20-12-04 –
B8 Sverige AB 556805-6401 Ordförande 20-12-04 – 
  Ledamot 19-10-11 – 20-12-04
Rönnebacken Ventures AB 556838-4274 Ledamot 11-01-15 –
Companeros AB 556929-7764 Ordförande 15-07-24 – 17-08-15
Finwire AB 556941-3270 Ledamot 19-10-22 – 21-01-22
  Suppleant 19-07-30 – 19-10-22
Paleo Nordic AB 556994-2088 Ordförande 18-04-25 – 19-08-15
 Upplöst genom fusion 19-08-15
Stillback AB 559010-9186 Ordförande 15-04-17 – 21-08-20
HABERMAX AB 559017-3729 Ordförande 17-03-14 –
Home of Events i Göteborg AB 559076-9146 Ledamot 20-06-17 – 20-11-06 
 Ordförande 16-09-19 – 19-11-13
Now At Days Motion Pictures AB 559099-4355 Ledamot 17-02-02 – 19-07-01
Whyfinder AB 559145-3005 Suppleant 18-01-16 –
B8 Partners AB (publ) 559175-5284 Ordförande 19-07-17 –

I följande företag har, eller har Hans Jacobsson under de senaste fem åren haft, en direkt ägarandel som överstiger 10 procent:  
Rönnbacken Ventures AB och Nowa Kommunikation AB 
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KOMPLETT FÖRTECKNING AV STYRELSEN OCH VD:S 
SAMTLIGA UPPDRAG UNDER DE SENASTE FEM ÅREN
Gabriele Helmer  Styrelseledamot
Zinzino Nordic AB 556646-5893 Ledamot 17-08-28 – 20-09-09
Nowa Kommunikation AB 556693-2603 Ledamot 20-06-04 –
Zinzino AB 556733-1045 Ledamot 17-09-05 – 19-07-09
Plus H AB 559142-1655 Suppleant 17-12-22 –

Lisa Nilsson  Styrelseledamot
Small World i Stockholm AB 556652-9581 Ledamot, VD 09-04-08 –
Jetty AB 556854-8860 Ledamot 15-10-28 –
Karin Rosenberg AB 556906-3349 Suppleant 12-10-10 – 19-02-20
Bostadsrättsföreningen
Droskhästen 8 716409-9009 Ledamot 19-07-08 –

I följande företag har, eller har Lisa Nilsson under de senaste fem åren haft, en direkt ägarandel som överstiger 10 procent:  
Small World i Stockholm AB

Rune Nordström  Styrelseledamot
Tre Art Reklambyrå AB 556402-6341 Suppleant 17-11-14 – 20-09-21
Comvision AB 556533-2334 Ledamot 19-03-12 –
Prodekor i Sverige AB 556577-9948 Suppleant 16-11-01 – 
Grow Collective AB 556617-8488 Ledamot, VD 15-01-30 – 17-11-08
Nowa Empower AB 556676-3057 Ledamot 19-02-04 –
  Suppleant 18-07-09 – 19-02-04
  Ledamot 11-02-02 – 18-07-09
Do Nothing Average Agency AB 556689-1676 Suppleant 19-06-17 – 21-06-03
  Suppleant 17-05-11 – 18-07-06
  Ledamot 06-02-06 – 17-05-11
Nowa Kommunikation AB 556693-2603 Ledamot, vVD 20-06-04 –
  Ledamot 13-01-08 – 20-06-04
Public Partner AB 556808-0112 Ordförande 21-01-12 –
Nobilis Information System AB 556845-4622 Ordförande 15-01-30 – 18-05-07
Companeros AB 556929-7764 Suppleant 15-07-24 – 17-08-15
Finwire AB 556941-3270 Suppleant 19-10-22 – 21-01-22
HABERMAX AB 559017-3729 Suppleant 17-03-14 – 18-07-06
Comfinder Management AB 559168-5713 Ledamot, VD 18-08-21 –
Rune Nordström AB 559295-4886 Ledamot 21-01-08 –

I följande företag har, eller har Rune Nordström under de senaste fem åren haft, en direkt ägarandel som överstiger 10 procent:  
Nowa Kommunikation AB, Comfinder Management AB och Rune Nordström AB.

Stefan Winström  Styrelseledamot
Hydropress Huber AB 556243-1287 Ordförande 18-04-30 –
Mantex AB 556550-8537 Suppleant 17-07-03 – 21-06-14
Winström Consulting AB 556641-3752 Ledamot, VD 03-04-29 –
Nowa Kommunikation AB 556693-2603 Ordförande 20-06-04 –
Calormet AB 559140-6334 Ledamot 19-03-15 –

I följande företag har, eller har Stefan Winström under de senaste fem åren haft, en direkt ägarandel som överstiger 10 procent:   
Winström Consulting AB 
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Anders Wallqvist  VD och koncernchef
Artiflex Väst AB 556389-8880 Ordförande 19-11-12 –
Tre Art Reklambyrå AB 556402-6341 Ordförande 20-09-21 –
  Ledamot 17-11-14 – 20-09-21
Comvision AB 556533-2334 Ordförande 19-03-12 –
Prodekor i Sverige AB 556577-9948 Ordförande 16-11-01 – 
Grow Collective AB 556617-8488 Ordförande 19-11-06 – 
  Ledamot, VD 19-04-15 – 19-11-06
  Ledamot 17-11-08 – 19-04-15
  Ordförande 15-01-30 – 17-11-08
Torslanda Kulturhus AB 556631-3259 Suppleant 21-05-27 –
  Ordförande 17-08-24 – 21-05-27
Tigerton AB 556645-3915 Ordförande 20-05-28 –
Nowa Empower AB 556676-3057 Ledamot, VD 20-06-02 
  Ordförande, VD 11-02-02 – 20-06-02
Gappio AB 556679-3294 Ordförande 17-01-13 – 20-09-03
Do Nothing Average Agency AB 556689-1676 Ledamot 17-05-11 – 
  Ordförande, VD 06-10-14 – 17-05-11
Nowa Kommunikation AB 556693-2603 Ledamot, VD 11-07-08 –
Nobilis Information System AB 556845-4622 Ledamot, VD 15-01-30 – 18-05-07
Companeros AB 556929-7764 Ledamot, VD 16-01-05 – 17-08-15
Finwire AB 556941-3270 Ledamot 19-07-30 – 21-01-22
Stillback AB 559010-9186 Ledamot 16-06-15 – 21-08-20
HABERMAX AB 559017-3729 Suppleant 21-06-03 -
  Ledamot 17-03-14 – 21-06-03
Home of Events i Göteborg AB 559076-9146 Ordförande, VD 19-11-13 – 
  Ledamot, VD 16-09-19 – 19-11-13
Now At Days Motion Pictures AB 559099-4355 Ordförande 17-02-02 – 
Bostadsrättsföreningen Liljan,
Kungälv 753300-0886 Ledamot 20-06-04 –
Bostadsrättsföreningen
Hästbacken 4 769611-2700 Ledamot 19-07-11 – 19-10-03

I följande företag har, eller har Anders Wallqvist under de senaste fem åren haft, en direkt ägarandel som överstiger 10 procent:  
Nowa Kommunikation AB 

Ingen av de i styrelsen ingående ledamöterna eller de ledande befattningshavarna under de senaste fem åren dömts i bedrägerirelaterade mål,  
drabbats av myndigheters sanktioner eller anklagelser, eller förbjudits av domstol att ingå som medlem av Bolagets förvaltnings-, lednings- eller 
kontrollorgan, eller från att ha en övergripande funktion hos Bolaget, förutom vad som följer nedan. Eventuella konkurser, likvidation eller konkurs- 
förvaltning framgår av sammanställningen. Inga styrelseledamöter eller personer som ingår i ledningen anses ha privata intressen som står i strid med 
Bolagets intressen.

Jettys VD Jens Ålander har i maj 2021 åtalats för grov bestickning vilket enligt åklagaren skulle skett under hans tid i Ericsson 2011 då företaget betalt ut 
mutor. Jens Ålander hävdar sin oskuld i frågan och att rättsprocessen kommer påvisa det. Styrelsen i Jetty AB har trots misstankarna mot honom haft 
fullt förtroende för honom vilket inneburit att han fortsatt som VD i Jetty.

KOMPLETT FÖRTECKNING AV STYRELSEN OCH VD:S 
SAMTLIGA UPPDRAG UNDER DE SENASTE FEM ÅREN
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SPRIDNING AV UNDERLAGET
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, 
registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Memorandumet får inte  
distribueras i Amerikas Förenta Stater, Kanada eller något annat land där distributionen  
eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller strider mot regler i ett sådant land.

THINC JETTY COLLECTIVE AB
Södra Hamngatan 35
411 14  GÖTEBORG
Tel 020-564 564
E-post: kontakt@thinccollective.se

Hemsida: www.thinccollective.se och www.nowakommunikation.se
Facebook.com/nowakommunikation
Twitter: @nowakomm


