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Teaser:
Inbjudan till teckning av
aktier i Safello Group AB

Viktig information
Detta dokument är inte ett erbjudande utan ska ses som en introduktion till Safello Group AB (”Safello”) prospekt och innehåller inte nödvändigtvis all information
för att ett investeringsbeslut ska fattas. Investeraren rekommenderas att ta del av prospektet, som finns att tillgå på Safellos hemsida (www.safello.com) före det
att ett investeringsbeslut fattas, för att ta del av de potentiella risker som förknippas med beslutet att investera i värdepapperen.

Erbjudandet i
sammandrag
Erbjudande & Emissionsvolym
13,5 per aktie. Emissionen består av 3 000 000 stamaktier
vilket motsvarar ett emissionsbelopp om 40,5 MSEK
Bolagsvärde
Cirka 235,6 MSEK före Erbjudandet
Teckningsförbindelser:
Bolaget har ingått teckningsförbindelser med investerare om 32,4 MSEK, motsvarande 80 procent av emissionen
Ankarinvesterare:
De befintliga aktieägarna White Star Capital, DCG
International Investment LTD och Northzone är ankarinvesterare i noteringsemissionen. Teckningsåtagandet för
ankarinvesterarna tillsammans med Safellos styrelse
och ledning uppgår till cirka 16,2 MSEK, motsvarande 40
% av Erbjudandet
Lock-up:
Styrelsen och ledningsgruppen har tillsammans med
ankarinvesterare och befintliga majoritetsägare ingått
s.k lock-up avtal. Totalt omfattar ingångna lock-up
avtal cirka 63,9 % av bolagets aktier efter Erbjudandets
genomförande, givet en fulltecknad emission
Teckningsperiod:
19 april 2021 till och med 30 april 2021
Offentliggörande av utfall:
Omkring 4 maj. Avräkningsnotor planeras skickas ut 5
maj
Likviddag:
Omkring 7 maj
Handelsplats:
Safellos aktier är planerade att handlas på Nasdaq
First North Growth Market. Första dagen för handel är
planerad till 12 maj 2021
Minsta teckningspost:
Minsta teckningspost är 400 aktier vilket motsvarar
5400 SEK
Övrig information:
ISIN-kod: SE0015346895
Kortnamn/ticker: SFL
Finansiell Kalender:
Kvartalsrapport första kvartalet - 31 maj 2021
Kvartalsrapport andra kvartalet - 20 augusti 2021
Kvartalsrapport tredje kvartalet - 29 oktober 2021
Kvartalsrapport fjärde kvartalet - 11 februari 2022

Introduktion

Safello startade sin verksamhet 2013 inom kryptovalutaväxling
och är registrerat som en finansiell institution hos Finansinspektionen. Sedan start har Safello erbjudit en mäklarplattform som
gör det möjligt för kunderna att på ett säkert sätt köpa och sälja
ledande kryptovalutor som Bitcoin (BTC) och Ethereum (ETH) med
SEK.
Bolaget erbjuder följande tjänster:
1. Försäljning av kryptovalutor
2. Köp av kryptovalutor
Per den 31 mars 2021 hade Safello över 191 0001 kunder och hade hanterat över 412 0002 ordrar,
vilket motsvarar en volym på över 1 0263 MSEK. Bolaget har varit lönsamt sedan mitten av 2019 och
Bolagets överskott av likvida medel har återinvesterats i verksamheten för att främja tillväxten.
Mellan verksamhetsåret 2019 och 2020 ökade nettoomsättningen med 52%. Majoriteten av Safellos
nuvarande kundbas utgörs av privatkunder. Med de nya produkterna Safello Premium och Safello
Business har Bolaget även börjat tillhandahålla tjänster till individer med stor nettoförmögenhet,
s.k. high-net-worth individuals (HNWI), och bolag.
Namnet Safello härstammar från ”Safe Fellow”, som i en ”trygg person” att följa in i kryptovalutaekonomin. Bolagets filosofi är att vara en pålitlig guide till nya användare för att få dem att känna
sig trygga när de kommer in på marknaden, samtidigt som deras ekonomiska frihet bevaras. Denna
grundläggande princip styr fortsatt Bolagets beslutsfattande idag.
Att bygga förtroende tar tid och kräver ett försiktigt och omsorgsfullt tillvägagångssätt, vilket har
varit Safellos fokus under sina sju verksamhetsår. Bolagets interna verksamhetsmotto ”Boring is
Good” återspeglas i atttjänsterna ska fungera och fungera väl. Samtidigt som innovation är avgörande på en konkurrensutsatt kryptovalutamarknad, får den aldrig ske på bekostnad av säkerhet
och tillförlitlighet.
Bolagets tillväxtplan bygger på en hyperlokaliseringsstrategi, en metod med vars hjälp hela produkten och erbjudandet optimeras för den lokala marknaden i motsats till att enstaka element av
erbjudandet anpassas efter den lokala marknaden. Safello avser att växa genom denna hyperlokaliseringsstrategi och genom att utöka sitt produktutbud för att därmed nå en bredare kundbas samt
genom att öka livstidsvärdet på sina befintliga kunder.
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Icke-finansiella
nyckeltal

Safello använder sig av ett antal ickefinansiella nyckeltal för att mäta och följa
upp verksamheten.
Icke-finansiella Nyckeltal*

2020

2019

Totalt antal kunder

170 000

110 000

Nya kunder under året

60 000

51 000

Aktiva kunder

77 000

50 000

Återkommande kunder

24 000

4 000

165 000

120 000

Antal utförda ordrar

*Avrundade till närmaste tusental, icke-reviderade siffror, baserade på Safellos
interna data.

Nya kunder under året är antal kunder som skapat ett användarkonto hos Safello. Antalet nya kunder ökade med 18 % under 2020.
Aktiva kunder är antalet kunder som gjort minst en transaktion
under året. Antalet aktiva kunder ökade med 54 % under 2020.
Återkommande kunder är kunder som har gjort minst två transaktioner under året på någon av Safellos plattformar. Antalet
återkommande kunder ökade med 480 % under 2020.
Antal utförda ordrar under året är en bra mätpunkt för aktivitetsnivån hos våra kunder. Antalet utförda ordrar ökade med 38 %
under 2020.

Motorn bakom
kulisserna

För att kunna erbjuda Safellos produkter till slutkunderna har Bolaget byggt sin backend-plattform och back office från grunden.
Safellos AMLD5- och GDPR-kompatibla plattform har mognat
under de senaste sju åren av kontinuerlig utveckling och kontinuerliga förbättringar. Stor vikt i denna utvecklingsprocess läggs på
automatisering och skalbarhet.

detta är integreringen av kriminalteknisk kryptovalutamjukvara,
där Safello förlitar sig på de globala marknadsledarna inom
området. Dessa aktörer besitter bland annat de största databaserna med identifierade kryptovalutaadresser som är associerade med kriminell verksamhet. Vid bolagets beslutsprocess om
mjukvara ska egenutvecklas eller köpas in säkerställer Safello att
tredjepartsprogramvara kan integreras i dess plattform. Detta

Inom vissa områden samarbetar Safello med externa leverantörer
för att med med deras hjälp integrera de bästa lösningarna för
att optimera Bolagets plattform och tjänster. Ett bra exempel på

hjälper Safello hålla sin kodbas liten och säker.

En kryptovalutaplattform helt
anpassad för GDPR & AMLD5

Pris
—
—
—
—

Likviditetsmatchning
Automatiska gränser
Dynamisk prissättning
Kassahantering

— Multi-kryptovaluta-stöd

Betalning
— Lokalisering
— Lokala betalningsmetoder
— Lokala valutor

Regelefterlevnad
— Beteendeanalys
— Kundkännedom
— Kryptovalutaanalys
— Pep/sanktionsavstämning
— Riskprofilering

Leverans
— Direktleverans

Support
— Statussida
— Kvittogenerering
— Kundvägledning
— Analys

— Realtidsnotifieringar
— Kryptovalutainfrastruktur

Från komplexitet
till enkelhet

För att erbjuda en elegant användarupplevelse har Safello varit
tvunget att ta en komplex process och förenkla denna för slutanvändaren. Detta tillvägagångssätt har möjliggjort för Safello att
ha en oöverträffad onboarding-upplevelse i en miljö som präglas
av regelefterlevnad. Samma tillvägagångssätt tillämpas under

Safello-produkternas hela livscykel, ofta genom iterativa förbättringar för att minska komplexiteten och tidskrävande hinder till
fördel för slutanvändaren.

Planerade produkter och tjänster
Följande produkter och tjänster är schemalagda för för utveckling och
lansering under 2021. Dessa produkter och tjänster har tagits fram och prioriterats efter att Safello har studerat sina användares önskemål:
1.

Safello Wallet

2.

Safello Subscription

Båda dessa produkter har ofta efterfrågats av Bolagets kunder och är enligt Safello två viktiga pusselbitar för fortsatt tillväxt. Safello Wallet är den
produkt som Safellos kunder efterfrågar mest och Bolaget ser produkten
som nödvändig för att bevara konkurrenskraften på lång sikt, då lagring
av kryptovaluta är en central funktion som möjliggör utvecklingen av
andra tjänster och produkter.
Safello Wallet
Innan en användare börja använda Safellos tjänster måste användaren skapa en kryptovalutaplånbok för förvaring av kryptovalutan. Idag
erbjuder inte Safello sina användare att förvara sin kryptovaluta hos
Bolaget, vilket är positivt för den mer avancerade användaren som fritt kan
välja vilken extern aktör som hen vill använda. För den novisa användaren
skapar detta däremot en instegströskel för att påbörja handel med kryp-

Användning av emissionslikviden

tovalutor. Med Safello Wallet minskar instegströskeln vid onboarding av
nya användare genom att erbjuda användaren möjligheten att lagra sin
köpta kryptovaluta direkt hos Safello. Detta ger en ännu smidigare onboar-

Det finns flera motiv till Safellos notering på First North Growth Market.

ding-upplevelse som därmed öppnar marknaden för en bredare målgrupp.

Varje motiv bidrar till att stärka Bolaget och förbättra tillväxtpotentialen.
Marknaden har mognat till en sådan grad att det finns möjligheter för BoMed hjälp av det ytterligare kapital som tillförs Bolaget genom Erbjudan-

laget att bedriva förvaringsverksamhet av kryptovalutor. En viktig aspekt

det kan Safello påskynda sin tillväxtresa, vilket öppnar upp möjligheter

är att potentiella samarbetspartners på området har mognat och att Sa-

på såväl på den svenska marknaden som internationellt. Emissionslikvi-

fello har identifierat de som är lämpliga för produkten Safello Wallet. Den

den kommer att användas för att realisera Bolagets tillväxtplan, och om

initiala målgruppen för Safello Wallet är individer och mindre företag, men

nödvändigt, för att överbrygga eventuella rörelsekapitalbehov under den

med avsikten att inkludera alla målgrupper inom en snart framtid.

planerade expansionen.
Safello Subscription
Erbjudandet uppgår till 40,5 MSEK. Kostnaderna knutna till Erbjudandet

En funktion som ofta efterfrågas av Safello-användarna är att kunna köpa

bedöms uppgå till cirka 4,8 MSEK, och nettolikviden motsvarar därmed

kryptovaluta regelbundet. Likt vecko- och månadssparande skulle använ-

cirka 35,7 MSEK. Bolaget har inhämtat teckningsåtaganden om 80 % av Er-

daren kunna använda en del av sin inkomst till att köpa kryptovaluta au-

bjudandet, motsvarande 32,4 MSEK. Nettolikviden från emissionen planeras

tomatiskt. För Safello medför detta ett mer förutsägbart och regelbundet

att användas enligt nedan:

intäktsflöde. Det skulle reducera exponeringen mot säsongsvolatilitet på
marknaden, vilket idag är en sidoeffekt av verksamheten med oregelbund-

•

Cirka 40 % av emissionslikviden kommer att användas för att utöka marknadsnärvaron i Sverige och potentiellt i Norge, Danmark,
Finland och Storbritannien. Detta kommer att innefatta operationella kostnader för etablering av lokala kontor, samt ökad
marknadsföring, PR och kundtjänst.

•

Cirka 30 % av emissionslikviden kommer att användas för produktutveckling med syfte att bredda produkt- och tjänsteportföljen.

•

Cirka 15 % av emissionslikviden kommer att användas som
rörelsekapitalbuffert för att hantera treasuryfunktionen, motstå
marknadsvolatilitet, hantera perioder med minskat transaktionsflöde, marginalpress, samt för allmänna oförutsedda verksamhetskostnader.

•

Cirka 15 % av emissionslikviden kommer att användas till att stärka interna funktioner och Bolagets ledning, såsom riskhantering,
finans och juridik.

na transaktioner.

Bedömning av geografiska
expansionsmöjligheter
Som ett led i Bolagets tillväxtplan kommer Safello i första hand att ex-

ka denna exponering mot marknadsvolatilitet finns det två nya affärsmodeller som Safello planerar att utveckla:
1.

En prenumerationsbaserad affärsmodell

2.

En räntebaserad affärsmodell

pandera sin verksamhet till de nordiska och Storbritannien, följt av vidare
europeisk expansion inom EU och EFTA. Om och när den strategin visat sig

Den prenumerationsbaserade affärsmodellen kommer att vara en del av

framgångsrik kan expansionstakten öka. Prioriteringen av specifika mark-

Bolagets kommande produkt ”Safello Subscription” och ger ett mer förut-

nader kan variera beroende på utvecklingen på respektive marknad och de

sägbart intäktsflöde där en transaktion utförs varje dag, månad, kvartal

möjligheter som uppstår.

(ett intervall som fastställs av användaren) mot en avgift. I praktiken kan
tjänsten liknas vid ett sparkonto. Detta gör det möjligt för Safello att införa

Bedömning av de nordiska länderna

ett nyckeltal (KPI) för kundbortfall och mäta detta intäktsflöde i årliga

I de nordiska länderna har Norge legat efter när det gäller kryptovaluta-

återkommande intäkter (ARR). Fördelen med denna modell är att intäkter-

växlingsplattformar som betjänar marknaden. Dröjsmålet har berott på

na blir mer förutsägbara samtidigt som intäkterna sprids ut över tid, vilket

att de norska myndigheterna hade en annan syn på momsens tillämp-

minskar exponeringen mot marknadens säsongsbetonade karaktär.

lighet än övriga Europa. När ett mervärdesskattemål, som initierades av
Sverige och stöddes av Safello, föll väl ut i EU-domstolen, medförde det att

Ett räntebaserat affärsområde kan införas i framtida produkter. Med den-

Norge anpassade sig i enlighet med domslutet. Sedan dess har den norska

na affärsmodell skulle Safello bryta sig loss från transaktionsmodellen och

marknaden utvecklats positivt genom att kryptovalutaföretag numera kan

minska den inneboende volatiliteten i transaktionsmodellen. Räntan skulle

registrera sig vid det Norska Finanstillsynet. Safello ser möjlighet till inträ-

tjänas in från protokoll via en process som kallas “staking”. Safello skulle

de på den norska marknaden då den ännu inte är lika konkurrensutsatt

som facilitator samla in och fördela den intjänade räntan till slutanvän-

som den svenska marknaden.

daren och ta ut en avgift för tjänsten. Denna modells bärkraft har ännu
inte prövats eller testats av Safello. Med det sagt har bolag som Coinbase

Det danska Finanstilsynet krävde under en tid inte någon registrering, vilket

introducerat “staking”-tjänster, där kunder kan sätta in sin kryptovaluta i

försatte landet i en tvetydig situation, och resulterande i att de lokala ban-

Ethereum-protokoll för att erhålla ränta på kryptokapitalet.

kerna varit särskilt fientliga mot kryptovaluta. Eftersom Safello redan har
en dansk bankförbindelse har Safello en fördel vid go-to-market. Danmark
följer nu EU-reglerna och kräver registrering, vilket banar väg för ett marknadsinträde. Finland har införlivat regleringen på ett tillbörligt sätt, vilket
särskilt visar sig genom närvaron av lokal konkurrens. Island har däremot
infört ett totalförbud mot försäljning av kryptovaluta och ingår således
inte som en del av Bolagets expansionsplaner.

Styrkor och konkurrensfördelar

Långsiktiga mål

•

Lönsamma och kassaflödespositiva sedan 2019, men bolaget har som avsikt att utöka investeringar i tillväxt i enlighet
med vad som anges i ’’Användning av emissionslikviden’’
ovan

•

Stark organisk tillväxt med en nettoomsättning om cirka 315
MSEK (206 MSEK) under 2020, motsvarande en ökning om
cirka 52%

•

Skalbar affärsmodell med en tydlig strategi för geografisk
expansion

•

Stark ägarlista, med ankarinvesterare såsom White Star
Capital, DCG International Investment LTD och Northzone

•

Erfaren styrelse och ledningsgrupp med fokus på compliance, tillväxt, investment banking och kryptovaluta

•

Safello har en uttalad strategi att genomföra kompletterande förvärv för att etablera en starkare branschposition
och öka tillväxten framöver. Bolaget har tidigare genomfört
flera förvärv, senast köpet av bolaget bakom hemsidan
bitcoin.se

•

Safello är sedan 2013 registrerat som ett finansiellt institut
hos Finansinspektionen

•

Starkt fokus på regelefterlevnad har resulterat i en helt
AMLD5 och GDPR-kompatibel plattform

Safello ser stora möjligheter att utöka sin tillväxt genom nya produktlanseringar samtidigt som iterativa utvecklingscykler håller innovationen i
framkant. Genom sin produktutveckling kan Bolaget rikta sig till nya målgrupper. Medan Safellos nuvarande användarbas huvudsakligen består av
privatkunder har produkten Safello Premium börjat attrahera HNWI medan
Safello Business riktar sig mot företag.
Safellos långsiktig mål ska uppnås genom att
1.

Utöka produktutbudet för att bättre passa svenska kunders behov
och för att och öka livstidsvärdet på de svenska kunderna.

2.

Utöka målgruppen på den svenska marknaden från privatkunder
till HNWI och företag.

3.

Tillämpa hyperlokaliseringsstrategin på angränsande marknader
i Norden och nya marknader.

Utökad affärsmodell
Safellos nuvarande intäktsmodell innebär att Bolaget tar ut en provision
på varje genomförd order och är enkel att tillämpa och följa, men innebär
samtidigt att Bolaget är utsatt för marknadens volatilitet. För att motver-

Ord från VD

”En investering i Safello
innebär en investering i ett
företag som bidrar till att
accelerera transformationen mot kryptovalutor och
den finansiella frihet det
för med sig.”

De senaste årens utveckling av kryptovalutor och
blockkedjeteknik har utmanat de traditionella finansiella strukturerna i samhället. Världen har inte sett
ett liknande teknologiskt skifte sedan begynnelsen av
Internet på nittiotalet. Det är inte förrän först nu, 20
år sedan, som vi kan börja se den verkligt världsomvälvande påverkan som Internet haft på samhället.
Internet skapade en ny värld som idag är ständigt
närvarande i allt vi gör.
De mest fundamentala delar av livet såsom att bli
förälskad, besöka en doktor och betala räkningar
flyttades helt enkelt online. Även om vi fortfarande
bara skrapar på ytan för att förstå de långsiktiga
effekterna av Internets påverkan på samhället så är
det ingen överdrift att säga att världen aldrig kommer
bli sig lik igen. Vi är övertygade om att en liknande
transformation där kryptovalutor och blockkedjeteknik kommer att spela en lika självklar roll i samhället
som Internet i framtiden. I denna transformation har
Safello, din Safe Fellow, sedan 2013 varit en inkörsport
för hundratusentals kunder till kryptovalutor och drivit
transformationen framåt.
En investering i Safello innebär en investering i ett företag som bidrar till att accelerera transformationen
mot kryptovalutor och den finansiella frihet det för
med sig.

Frank Schuil
Styrelseledamot och VD sedan 2013

