
 

Tourn International AB (Publ)

Bolagsbeskrivning inför upptagande till handel av Bolagets aktie vid 
Nasdaq First North, med första handelsdag den 28 juni 2019

VIKTIG INFORMATION OM NASDAQ FIRST NORTH  

Nasdaq First North är en alternaRv marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har 
inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North regleras av Nasdaq First 
Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i eW 
bolag som handlas på Nasdaq First North kan därför vara mer riskfylld än en placering i eW bolag som handlas 
på reglerad marknad. Samtliga bolag vars akRer är upptagna Rll handel på Nasdaq First North har en CerRfied 
Adviser som övervakar aW regelverket e[erlevs. Det är börsen (Nasdaq First North AB) som godkänner 
ansökan om upptagande Rll handel på Nasdaq First North. Tourn InternaRonal AB (publ) har utseW Eminova 
Fondkommission AB Rll CerRfied Adviser.



VikRg informaRon 
Mo#v  
Denna bolagsbeskrivning har uppräWats av styrelsen i Tourn InternaRonal AB (publ) med anledning av 
upptagande Rll handel av bolagets akRe vid Nasdaq First North.  

Defini#oner  
I denna bolagsbeskrivning gäller följande definiRoner om inget annat anges: ‘Tourn’ eller ‘Bolaget’, 
avser Tourn InternaRonal AB (publ), med organisaRonsnummer 556800-7461 eller, i förekommande 
fall, den koncern där Bolaget utgör moderbolag.  Med ‘Eminova’ avses Eminova Fondkommission AB, 
med organisaRonsnummer 556889-7887  

Upprä/ande av denna bolagsbeskrivning  
Denna bolagsbeskrivning utgör inte eW prospekt, och har inte godkänts eller registrerats av 
FinansinspekRonen i enlighet med 2 kap 25 och 26 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella 
instrument. Eminova Fondkommission har biträW Bolaget vid uppräWandet av deWa dokument. Då 
samtliga uppgi[er i dokumentet härrör från Bolaget friskriver sig Eminova från allt ansvar i 
förhållande Rll akReägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser Rll följd 
av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgi[erna i denna 
bolagsbeskrivning.  

Tvist  
Tvist som uppkommer med anledning av innehållet i deWa dokument ska avgöras av svensk domstol 
exklusivt. Svensk materiell räW är exklusivt Rllämplig på deWa dokument inklusive Rll dokumentet 
hörande handlingar.  

Marknadsinforma#on och framåtblickande sy?ningar  
I denna bolagsbeskrivning förekommer viss historisk marknadsinformaRon. I det fall informaRon har 
hämtats från tredje part ansvarar Bolaget för aW informaRonen har återgivits korrekt. SåviW Bolaget 
känner Rll har inga uppgi[er utelämnats på eW säW som skulle göra informaRonen felakRg eller 
missvisande i förhållande Rll de ursprungliga källorna. Bolaget har emellerRd inte gjort någon 
oberoende verifiering av den informaRon som lämnats av tredje part, varför fullständigheten eller 
rikRgheten i den informaRon som presenteras i dokumentet inte kan garanteras. Ingen tredje part 
har, såviW Bolaget känner Rll, väsentliga intressen i Bolaget.  
InformaRon i denna bolagsbeskrivning som rör framRda förhållanden, såsom uWalanden och 
antaganden avseende Bolagets framRda utveckling och marknadsförutsäWningar, baseras på aktuella 
förhållanden vid Rdpunkten för offentliggörandet av dokumentet. FramRdsinriktad informaRon är 
allRd förenad med osäkerhet e[ersom den avser och är beroende av omständigheter utanför 
Bolagets kontroll. Någon försäkran aW bedömningar som görs i deWa dokument avseende framRda 
förhållanden kommer aW realiseras lämnas därför inte, vare sig uWryckligen eller underförståW. 
Bolaget åtar sig inte heller aW offentliggöra uppdateringar eller revideringar av uWalanden avseende 
framRda förhållanden Rll följd av ny informaRon eller dylikt som framkommer e[er Rdpunkten för 
offentliggörandet av deWa dokument.  

Tillgänglighet  
Denna bolagsbeskrivning och de handlingar som införlivats genom hänvisning kommer under 
dokumentets gilRghetsRd aW finnas Rllgängliga i elektronisk form på Bolagets hemsida: 
www.tourn.com. 
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Handlingar införlivade genom hänvisning  
Denna bolagsbeskrivning skall läsas Rllsammans med resultat och balansräkningar med Rllhörande 
noter, kassaflödesanalyser och, i förekommande fall, revisionsberäWelser ur följande av Bolaget 
Rdigare avlämnade rapporter, vilka införlivas genom hänvisning. De handlingar som införlivas genom 
hänvisning är:  

- Periodrapport avseende perioden 1 januari 2019 Rll den 31 mars 2019 med jämförelsesiffror 
avseende samma period föregående räkenskapsår, ej reviderade. 

- Reviderad årsredovisningar för verksamhetsåret 2018. 

- Reviderad årsredovisningar för verksamhetsåret 2017. 

Handlingarna finns Rllgängliga på Bolagets hemsida: www.tourn.com 
Mindre differenser föranledda av avrundningar förekommer i vissa delar av de finansiella 
uppställningarna.  

Revisorsgranskning  
Utöver vad som framgår ovan avseende historisk finansiell informaRon som införlivats genom 
hänvisning har ingen informaRon i denna bolagsbeskrivning granskats eller reviderats av Bolagets 
revisor.   
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Innehållsförteckning 

AkRe- och BolagsinformaRon i sammandrag 
EW akReslag (stamakRer) finns utgivna i Tourn InternaRonal AB (publ), med eW röstvärde om en röst per akRe.   

Antal akRer:  8 303 350 st vid Rdpunkten för notering vid Nasdaq First North. 

AkRens ISIN-kod är:  SE0005568482 

 
CerRfied Adviser är Eminova Fondkommission AB, Stockholm. Eminova äger vid Rdpunkten för uppräWandet av 
denna Bolagsbeskrivning inga akRer eller andra värdepapper utgivna av Tourn.  

Finansiell kalender 2019:  
Delårsrapport 2019-Q2 23 augusR 2019  
Delårsrapport 2019-Q3 22 november 2019  
Bokslutskommuniké 2019 26 februari 2020  
Årsstämma 2019 20 maj 2020 
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Ordlista 

Med begreppet: avses:

INFLUENCER en person med stor personlig påverkan på andra 
genom sociala medier, som t.ex. bloggar, 
Instagram, Facebook, Youtube och TwiWer

INFLUENCER MARKETING aW främja och sälja produkter eller tjänster 
genom influencers som kan ha en effekt på 
märkets karaktär och öka märkets aWrakRvitet 
bland köpare

MCN (MulR Channel Network) tredjepartsleverantörer anslutna Rll flera 
YouTube-kanaler som erbjuder tjänster i bl.a. 
målgruppsutveckling, innehållsprogrammering, 
hantering av digitala räpgheter, 
intäktsgenerering och/eller försäljning på en 
global marknad

CONTENT innehåll som t.ex. är informaRv text eller 
budskap i en kampanj

NATIVE ADVERTISING eW säW aW distribuera content som går ut på aW 
köpa annonsutrymme i media (sociala och 
tradiRonella) och fylla det med relevant, 
intressant och engagerande innehåll.

E-COMMERCE försäljningen av produkter via Internet och 
webshoppar

KAMPANJ eW RllvägagångssäW för aW öka medvetenheten 
av en viss produkt eller öka kundmedvetenheten 
om eW visst företag som vanligtvis pågår under 
en begränsad Rd
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Riskfaktorer 
EW antal riskfaktorer kan ha negaRv inverkan på verksamheten i Tourn. Det är därför av stor vikt aW 
beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets Rllväxtmöjligheter. Andra risker är förenade med de 
akRer som genom denna Bolagsbeskrivning erbjuds Rll försäljning. Nedan beskrivs riskfaktorer utan 
inbördes ordning och utan anspråk på aW vara heltäckande. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl 
inte bedömas utan aW en samlad utvärdering av övrig informaRon i bolagsbeskrivningen Rllsammans 
med en allmän omvärldsbedömning har gjorts. 

Bolags- och branschspecifika risker 

Ung bransch och en föränderlig marknad 
Bolaget och dess affärsmodell är delvis resultatet av en ökad internetanvändning. Branschen för 
influencer markeRng, som Bolaget huvudsakligen verkar i, är relaRvt nyetablerad och därmed, i likhet 
med andra nya etableringar, föremål för större osäkerheter och risker än bolag som är verksamma i 
mer etablerade branscher. E[ersom branschen är relaRvt ny och ständigt utvecklas är Rllgången på 
historiska data begränsad. Vidare finns få andra verksamheter, särskilt etablerade sådana, aW jämföra 
med. DeWa gör sammantaget aW det är svårt aW uppräWa långsikRga prognoser eller analyser av hur 
branschen kommer aW påverkas av oförutsedda händelser, kriser, förändringar i makroekonomiska 
förutsäWningar, ändrad lagsR[ning, ny teknologi eller marknadsföringsmetoder samt ökad 
konkurrens från nya aktörer. 

Produkter och tjänster 
Bolagets huvudsysselsäWning är utveckling av IT-plasormar inom influencer markeRng. Det kan vara 
svårt aW utvärdera Tourns försäljningspotenRal och det finns en risk aW intäkter helt eller delvis 
uteblir samt aW Bolaget inte kan garantera aW Bolaget erbjuder eW bäWre pris och tjänst i förhållande 
Rll konkurrenter vilket kan leda Rll sänkta marginaler och vinst. Tourns värde är Rll stor del beroende 
av eventuella framgångar för Bolagets tjänster. Bolagets marknadsvärde och därmed akRekurs skulle 
påverkas negaRvt av en motgång för dessa. 

ReklamidenRfiering 
Bolaget är huvudsakligen verksamt inom en bransch som är relaRvt ny på marknaden; influencer 
markeRng har i dagsläget kommit aW bli en mer etablerad metod aW marknadsföra sig på. Bolaget kan 
inte garantera aW regleringar avseende vad som definieras som dold marknadsföring kan komma aW 
förändras. Förändringar av dessa kan komma aW påverka Bolagets verksamhet negaRvt. 

Utveckling, underhåll och dri[ av IT-system 
Tourns framgång är beroende av Rllförlitligheten, funkRonaliteten, underhållet, dri[en och den 
fortsaWa utvecklingen av Bolagets IT-plasorm, men även Bolagets hemsidor, mobilsystem, 
kundhantering, ekonomi och redovisning, marknadsföring samt inköp. 

Kvaliteten och Bolagets användning av informaRonen genererad från IT-system samt Bolagets 
möjlighet aW implementera nya system och uppgraderingar påverkar bland annat dess möjligheter 
aW: 

• EffekRvt bedriva verksamheten i förhållande Rll sina kunder 

• UppräWhålla en kostnadseffekRv verksamhetsmodell samRdigt som verksamheten växer. 

Om Bolaget är oförmöget aW effekRvt hantera utvecklingen, eller misslyckas aW implementera nya 
system och uppgraderingar, kan det få en negaRv inverkan på Bolagets Rllväxt, vilket kan medföra en 
väsentlig negaRv inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. 
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IT-säkerhet 
Tourns IT-system är sårbara för externa störningar. Allt fler företag drabbas av cyberaWacker och de 
tekniker som används för aW erhålla obehörig åtkomst, avakRvera eller förstöra tjänster förändras 
ständigt och upptäcks o[a inte förrän de använts mot eW mål. Det föreligger således risk aW Bolaget 
inte kan förutse dessa tekniker eller implementera effekRva motgärder i Rd. Bolaget kan ej garantera 
aW Bolaget inte kommer aW utsäWas av framRda cyberaWack eller liknande skadegörelse. EW sådant 
uvall skulle kunna påverka Bolagets ställning negaRvt. 

Tillväxt 
För aW uppnå intäkts- och Rllväxtmål måste Bolaget framgångsrikt hantera affärsmöjligheter, intäkter, 
produkt- och servicekvalitet som krävs för aW möta kundernas e[erfrågan där Bolaget är verksamt. 
Bolaget kan uvorska nya, diversifierade intäktsgenererande strategier och den ökade 
affärskomplexiteten av verksamheten kan medföra yWerligare krav på Bolagens system, kontroller, 
förfaranden och ledning. Det kan i sin tur påverka Bolagets förmåga aW framgångsrikt hantera 
framRda Rllväxt. FramRda Rllväxt kommer också aW innebära mer ansvar för ledningen, bland annat 
behovet aW idenRfiera, rekrytera, utbilda och integrera yWerligare medarbetare. Bolaget kan 
misslyckas med aW framgångsrikt hantera sådan utveckling och Rllväxt i framRden. Om Bolaget är 
oförmöget aW effekRvt hantera sin Rllväxt, eller misslyckas i aW anpassa sig Rll förändringar och de 
ökade krav som följer av expansionen, kan det få en negaRv inverkan på Bolagets Rllväxt, vilket kan ha 
en väsentlig negaRv inverkan på Bolagens verksamhet, finansiella ställning och resultat. 

Risker associerade med företagsförvärv 
Förvärv av företag och rörelser har historiskt utgjort en del av Tourns expansionsstrategi och Bolaget 
kan komma aW göra fler företagsförvärv i framRden. Det föreligger allRd risk aW förvärv inte ger det 
uvall som förväntas, avseende integraRon och lönsamhet. EW sådant uvall kan hämma Bolagets 
utvecklingstakt samt inverka negaRvt på Bolagets framRdsutsikter, finansiella ställning och likviditet.  

Finansiering och framRda kapitalbehov 
Bolaget kan, beroende på verksamhetens utveckling i stort, komma aW behöva yWerligare kapital för 
aW förvärva Rllgångar eller för aW vidareutveckla existerande Rllgångar i Bolaget.  . Om Bolaget inte 
kan erhålla Rllräcklig finansiering kan omfaWningen på Bolagets verksamhet begränsas, vilket i 
längden kan medföra aW Bolaget inte kan verkställa sin framRdsplan. 

Nyckelpersoner och medarbetare 
Tourn är eW kunskapsintensivt företag och Bolagets nyckelpersoner och medarbetare har behövlig 
kompetens och Rllräcklig erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. En förlust av en eller flera 
nyckelpersoner eller medarbetare kan medföra negaRva konsekvenser för Bolagets verksamhet vilket 
kan påverka framRda lanseringar av tjänster och därmed även Bolagets resultat. 

Sekretess 
Tourn är beroende av aW även sådana företagshemligheter som inte omfaWas av patent eller andra 
immaterialräWer kan skyddas. Även om Tourns befaWningshavare och samarbetspartners normalt 
omfaWas av sekretessåtagande finns det en risk aW någon som har Rllgång Rll företagshemligheter 
sprider eller använder informaRonen på eW säW som kan skada Tourn, vilket i sin tur kan påverka 
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negaRvt. 

Begränsade resurser 
Bolaget är eW mindre företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administraRon och kapital. 
För aW Bolaget ska kunna utvecklas som planerat är det av vikt aW nämnda resurser disponeras på eW 
för Bolaget opRmalt säW. Det finns en risk aW Bolaget misslyckas med aW kanalisera resurserna och 
därmed drabbas av finansiellt strukturella problem. 
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Samarbete med Youtube 
Tourn har etablerat eW samarbete med videostreamingtjänsten Youtube om aW bli eW så kallat MulR 
Channel Network (”MCN”). EW MulR Channel Network har godkänts av Youtube som eW nätverket 
genom vilket Youtubes annonserbjudande kan distribueras. Youtube kan således på grund av 
omständigheter som kan uppstå både under och utanför Bolagets kontroll drar Rllbaka siW 
godkännande. Skulle Youtube dra Rllbaka siW godkännande skulle det ha en väsentlig negaRv inverkan 
på tjänsten NAGATO, en verksamhet som bedrivs under det helägda doWerbolaget Tourn Media AB. 
Således föreligger risk aW Youtube drar Rllbaka siW godkännande av Tourn som eW MCN, vilket skulle 
inverka negaRvt på Bolagets finansiella ställning och resultat.     

Risker relaterade Rll Bolagets akRer 

Ägare med betydande inflytande 
I samband med noteringen på Spotlight Stock Market (fd. AkReTorget) 2013 kom eW fåtal av Bolagets 
akReägare aW Rllsammans äga en väsentlig andel av samtliga utestående akRer. Följaktligen har dessa 
akReägare, var för sig eller Rllsammans, möjlighet aW utöva eW väsentligt inflytande på alla ärenden 
som kräver eW godkännande av akReägarna, däribland utnämningen och avsäWningen av 
styrelseledamöter och eventuella förslag Rll fusioner, konsolidering eller försäljning av samtliga eller i 
stort seW alla Tourns Rllgångar samt andra företagstransakRoner. Denna koncentraRon av 
företagskontroll kan vara Rll nackdel för andra akReägare med andra intressen än majoritetsägarna. 
Exempelvis kan dessa majoritetsägare fördröja eller förhindra eW förvärv eller en fusion även om 
transakRonen skulle gynna övriga akReägare. Dessutom kan den höga ägarkoncentraRonen påverka 
akRekursen negaRvt e[ersom investerare o[a ser nackdelar med aW äga akRer i företag med stark 
ägandekoncentraRon. 

Likviditetsbrist i marknaden för Tourn akRen 
Likviditeten i Tourns akRe kan bli begränsad. Det är inte möjligt aW förutse hur investerarna kommer 
aW agera. Om en akRv och likvid handel inte utvecklas kan det innebära svårigheter aW sälja större 
poster inom en snäv Rdsperiod, utan aW priset i akRen påverkas negaRvt för akReägarna. Det finns 
inga garanRer för aW akRekursen kommer ha en posiRv utveckling. 

Utebliven utdelning 
Till dags dato har Tourn beslutat aW samtliga akRer beräpgar Rll utdelning. Utdelningen är inte av 
ackumulerande art. En investerare bör dock forvarande ta hänsyn Rll aW framRda utdelningar kan 
utebli. I övervägandet om framRda utdelningar kommer styrelsen aW väga in faktorer såsom de krav 
som verksamhetens art, omfaWning samt risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt 
Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Så länge ingen utdelning lämnas, måste 
eventuell avkastning på investeringen genereras genom en höjning i akRekursen, se vidare i avsniW 
”AkRekapital och ägarförhållanden”. 

Handel vid Nasdaq First North 
Bolag vars akRer handlas på Nasdaq First North, som är en sk MTF-marknadsplats, omfaWas inte av 
alla lagregler som gäller för eW bolag noterat på en s k reglerad marknad. First North har genom siW 
regelverk valt aW Rllämpa flertalet av dessa lagregler. En investerare bör dock vara medveten om aW 
handel med akRer noterade utanför en sk reglerad marknad kan vara mer riskfylld. 

FluktuaRoner i akRekursen för Tourn akRen 
AkRekursen för Tourn kan i framRden komma aW fluktuera kra[igt, bland annat Rll följd av 
kvartalsmässiga resultatvariaRoner, den allmänna konjunkturen och förändringar i kapitalmarknadens 
intresse för Bolaget. Därutöver kan akRemarknaden i allmänhet reagera med extrema kurs- och 
volymfluktuaRoner som inte allRd är relaterade Rll eller proporRonerliga Rll det operaRva uvallet hos 
enskilda bolag.  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Bakgrund och moRv 
Tourns akRe noterades den 18 december 2013 vid AkRetorget (nu Spotlight Stockmarket). Ledningen 
för Tourn bedömer aW handeln har fungerat väl under denna Rd. Bolagets styrelse beslutade den 24 
maj  2019 om aW verka för eW listbyte från Spotlight Stock Market och ansöka om upptagande Rll 
handel av Bolagets akRer på Nasdaq First North i Stockholm med målsäWning om aW deWa ska 
genomföras under andra kvartalet 2019. Nasdaq First North har den 25 juni 2019 beviljat Bolagets 
ansökan med första dag för handel den 28 juni 2019. Sista dag för handel på Spotlight Stock Market 
kommer således vara 27 juni 2019. 

Bolagets styrelse anser aW en notering av Bolagets akRer på Nasdaq First North är eW posiRvt och 
vikRgt steg i Tourns utveckling som yWerligare kommer aW öka kännedomen om Bolaget. Det 
huvudsakliga moRvet för bytet av marknadsplats Rll Nasdaq First North grundar sig på styrelsens 
bedömning aW Nasdaq utgör eW globalt varumärke som kan stärka Bolagets varumärke bland annat 
genom Nasdaqs internaRonella igenkänningsfaktor.  

Styrelsen gör även bedömningen aW den handelsplasorm som används av Nasdaq underläWar för 
flera internaRonella investerare aW handla i Bolagets akRe och följa dess utveckling, med en tänkbar 
posiRv effekt på handelns livakRghet som resultat. 

Bolagets akReägare kommer inte behöva vidta några åtgärder med anledning av listbytet. 
Bolagsbeskrivningen innefaWar inget erbjudande om aW teckna nya akRer eller förvärv befintliga 
akRer i Tourn. 

RÖRELSEKAPITAL  
Det är styrelsens bedömning aW Bolagets rörelsekapital är Rllräckligt för den aktuella verksamheten 
under den tolvmånadersperiod som följer på noteringen av Bolagets akRe vid Nasdaq First North. 
Ingen nyemission genomfördes inför listbyWet. 

FÖRSÄKRAN 
För y&erligare informa0on hänvisas 0ll Bolagsbeskrivningen i dess helhet, vilket har upprä&ats av 
styrelsen i Tourn med anledning av ansökan om upptagande 0ll handel på Nasdaq First North. 
Styrelsen för Tourn är ansvarig för innehållet i Bolagsbeskrivningen. Härmed försäkras a& styrelsen 
har vidtagit alla rimliga försik0ghetsåtgärder för a& säkerställa a& uppgiDerna i Bolagsbeskrivningen, 
såvi& styrelsen känner 0ll, överensstämmer med fak0ska förhållanden och a& ingen0ng är utelämnat 
som skulle kunna påverka dess innebörd. 

Stockholm den 26 juni 2019 
Styrelsen 

Gustaf Kellner, ordförande 
Robin stenman, vd och ledamot, Olof Söderberg och Michael Jacobson, ledamöter 
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Verksamhetsbeskrivning 
Bakgrund 
Bolaget bildades år 2010 som eW IT-bolag verksamt inom utveckling av spel och mobilappar samt 
försäljning av annonsutrymmen på det egenutvecklade annonsnätverket adProton. Bolaget listade 
sina akRer vid AkRetorget (numera Spotlight Stock Market) i december 2013, under dåvarande 
namnet INEV Studios AB. Under första halvåret 2014 genomförde Bolaget eW förvärv av IT-
plasormen Tourn som då kopplade samman ”bloggare” (numera kallade influencers) med 
annonsörer, vilket vid den Rden kompleWerade Bolagets befintliga tjänster inom annonsering. Bolaget 
byWe i samband med deWa bolagsnamn Rll Tourn InternaRonal och verksamheten inriktades  
uteslutande mot utveckling av digitala annonseringsplasormar. 

Bolaget lanserade år 2014 en lösning som inte bara hjälpte influencern med, bland annat, beskaWning 
av inkomsterna och gällande marknadsföringslagsR[ning (framförallt hänvisat Rll uppmärksammade 
problem som dold marknadsföring), men som också säkerställde aW annonsörens och influencerns 
samarbete uvördes på eW korrekt säW. Bolagets IT-plasorm möjliggjorde redan då konRnuerlig 
mätning och analysering av annonser, vilket Rdigare varit komplext aW generera framförallt p.g.a. aW 
marknadsföring skedde manuellt via mediebyråer och ingen övergripande mätning av 
reklamintäkterna från kampanjerna uvördes. 

Med grunden i den tekniska IT-plasormen driver Bolaget idag genom det helägda doWerbolaget 
Tourn Media AB två huvudverksamheter, Tourn Agency samt NAGATO. Tourn Agency verkar som en 
agentur inom influencer markeRng genom aW knyta samma influencers med annonserande företag, 
huvudsakligen med hjälp av ovan beskriven IT-plasorm. Tourn Agency har cirka 7 000 anslutna 
företag och organisaRoner, en databas bestående av cirka 160 000 influencers samt eW flertal 
välkända influencerprofiler Rllknutna Rll Bolaget. Youtube-plasormen NAGATO är en egenutvecklad 
IT-plasorm likt den Tourn Agency använder men för annonsering via Youtube. 

Utöver verksamheten i Tourn Media AB är Bolaget idag delägare i två andra bolag, Hubso AB 
(”Hubso”) och Gravel Sweden AB (”Gravel”). Dessa verksamheter kompleWerar Tourns erbjudande på 
marknaden för digital media med inriktning på influencer markeRng. DoWerbolaget Hubso erbjuder 
välkända influencers en möjlighet aW skapa egna varumärken och sälja produkter genom en e-
handelsplasorm (Rll exempel bybianca.se). Gravel är en digital mediebyrå inriktad på sociala medier, 
främst Facebook och Instagram.  

Affärsidé 
Tourns affärsidé har sedan förvärvet av IT-plasormen med samma namn 2014 varit aW genom 
teknisk IT-utveckling agera som en digital agentur och erbjuda influencers och kunder en 
standardiserad, transparant, mindre administraRonskrävande och automaRserad process för 
marknadsföring i sociala medier. Till deWa skall Tourn erbjuda andra verksamhetsben relaterade Rll 
influencer markeRng som kompleWerar Tourns erbjudande mot kunder och influencers. 

Vision 
Bolagets vision är aW vara marknadsledande på utveckling av IT-plasormar inom influencer 
markeRng. 

IT-plasormar 
Tourn har sedan 2014 fortsaW utveckla den IT-plasorm Bolaget förvärvade och har även utvecklat 
andra IT-plasormar. Utöver huvudplasormen som möjliggör matchningen mellan influencers och 
företag har Bolaget utvecklat plasormar för både influencern och företagen. För influencern har 
Bolaget utvecklat eW kreatörssystem för youtubeklipp, eW affiliatesystem och eW 
löneadministraRonssystem som all sy[ar Rll aW underläWa verksamheten för influencers. För 
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kunderna har Bolaget utvecklat plasormar för analys av influencers och marknader, 
enkätundersökningssystem samt system för resultatrapport från genomförda kampanjer. Samtliga IT-
plasormar sy[ar Rll aW förenkla arbetet för influencers och kunder.  Plasormarna är idag den 
tekniska basen som Bolagets huvudverksamheter Tourn Agency och NAGATO erbjuder sina kunder  
och influencers. Både kunden och den enskilde influencern kan välja huruvida denne vill nyWja någon 
eller flera av de plasormarna. Utöver nämnda plasormar har Bolaget även utvecklat eW säljsystem 
och eW system för administraRon och projektledning som Bolaget använder internt. Tourn har 
anställda IT-utvecklare som löpande arbetar med uppdateringar av plasormarna och framtagandet 
av nya funkRoner.  

Tjänster och affärsmodeller 
Bolagets tjänster och affärsmodell inriktar sig mot digital media, i huvudsak på influencer markeRng 
och kompleWerande tjänster inom deWa område. Bolaget erbjuder följande tjänster Rll sina kunder:  

• TOURN Agency 

• NAGATO (Youtube MulR Channels Plavorm) 

• HUBSO (MulR Influencers E-commerce Plavorm) 

• Gravel (Social Media OpRmizaRon) 

Tourn Agency 
Tourn Agency är Bolagets agentur för influencer markeRng. Som agentur förmedlar Tourn Agency 
influencers som genom sina sociala mediekanaler är beredda aW mot ersäWning marknadsföra eW 
budskap eller produkt, Rll företag och organisaRoner som med hjälp av influencers vill nå ut med siW 
budskap via en kampanj.  

De influencers som Tourn Agency Rllhandahåller Rll sina kunder (företagen och organisaRonerna) har 
genom aW registrera sig hos Tourn Agency gjort sin sociala medieprofil Rllgänglig för potenRella 
samarbeten med annonsörer. När en influencer och en kund matchat kommer de överens om eW pris 
för kampanjen och eW avtal signeras. Allt deWa sker automaRskt genom Tourn Agency’s IT-plasorm 
för matchning. Databasen av influencers uppgår Rll omkring 160 000 st. Med vissa, mer kända, 
influencerprofiler har Tourn Agency skrivit separata avtal om samarbete. Dessa profiler är generellt 
större än de registrerade vid IT-plasormen seW Rll trafik (antal läsare/RWare) och följare. Vid 
kampanjer med de större profilerna är det o[a eW fast pris per influencer och post (inlägg) för 
kunden. Tourn Agency har idag avtal med 10 av de 20 största influecerprofilerna i norden (seW Rll 
trafik och följare).  

Tourn Agency har idag cirka 7 000 registrerade kunder (företag och organisaRoner) i IT-plasormen 
för matchning. Kunderna varierar i storlek mellan nystartade företag med få anställda Rll etablerade 
varumärken. Sådana etablerade varumärken har historiskt utgjorts av bland annat Puma, Aco, Jotex, 
YvesSaintLaurent, Nordic Feel, Reebok, Guldfynd, Gina Tricot, Breitling, Cubus, Skolverket, TV4, Telia, 
Schwarzkopf, Orkla, Proctor & Gamble, Nelly.com, Kanal5, Loreal, Johnson & Johnson, Ideal of 
Sweden, Huawei, H&M, Ellos, Försäkringskassan, Electrolux och Daniel Wellington. Det enda Tourn 
Agency’s kunder har gemensamt är aW de vill använda influencer markeRng för aW marknadsföra sig 
Rll sin respekRve målgrupp. 

I majoriteten av alla kampanjer förmedlade av Tourn Agency har kunden hiWat influencern genom 
den automaRserade IT-plasormen för matchning där databasen av influencers Rllhandahålls. Kunden 
och influencern matchar, kommer överens om eW pris och genomför kampanjen Rllsammans. 
Betalningen går sedan genom Tourn Agency’s system och betalas ut som ersäWning Rll influencern 
e[er aW Tourn tagit sin del. I dessa kampanjer är Tourn Agency’s inblandning begränsad Rll aW endast 

h  
h11



Rllhandahålla IT-plasormen för matchning mellan influencern och kunden och engagemangsnivån 
lägre. Genom dessa influencers kan kunden nå många olika målgrupper, Rll exempel inom e-sport, 
heminredning eller skönhet och kampanjbudgeten o[a mindre (500 kr – 1 Mkr). 

I vissa kampanjer är Tourn Agency mer direkt involverade i kampanjens genomförande. Tourn Agency 
hjälper kunden med strategi och planering, Rll exempel aW välja vilka influencers som bör användas i 
kampanjen för aW nå önskad målgrupp. I dessa fall används o[ast en kombinaRon av de kända 
influencerprofiler som Tourn Agency har avtal med samt databasen av influencers. Tourn Agency’s 
engagemangsnivå är högre då kunden väljer aW använda fler av Tourn Agency’s tjänster vilket o[ast 
är fallet vid kampanjer med de etablerade varumärkena då de o[ast har en större kampanjbudget (1 
Mkr – 5 Mkr). Engagemangsnivån varierar alltså beroende på kampanjens omfaWning, kundens 
förhandskunskap om influencer markeRng och kampanjens budget. OavseW engagemangsnivå 
besiWer Tourn Agency kompetensen internt och erhåller betalningen från annonsören och förmedlar 
Rll influencern e[er aW Tourn Agency tagit sin del.  Tourn har sedan 2014 genomfört omkring 46 000 
influencer markeRngkampanjer genom siW annonseringsnätverk med kampanjbudgetar från 500 kr 
Rll 5 Mkr.  

Intäktsmodell Tourn Agency 
Kampanjernas storlek, dvs det annonsören betalar Rll Tourn Agency totalt för 
marknadsföringskampanjen genom Tourn Agency’s registrerade influencers, varierar mellan 500 kr 
och 5 Mkr beroende på omfaWning av kampanjen och Tourn Agency’s engagemangsnivå beskriven 
ovan. 

Tourn Agencys intäkter genereras vid varje bokad kampanj i form av fast ersäWning och i vissa fall 
rörlig ersäWning. I de fall rörlig ersäWningen utgår sker det genom provision på antal av influencerns 
följare som agerar på det marknadsförda budskapet, Rll exempel köper produkten som influencern 
marknadsför eller skriver upp sig för eW nyhetsbrev etc. Tourn erhåller allRd fast ersäWning i alla 
kampanjer och rörlig ersäWning utgår endast i vissa fall. Av det Tourn Agency genererar i intäkter 
utgår mellan 50 Rll 70 procent Rll influencern som en kostnad för Tourn. Tourn Agency erhåller 
således mellan 30 Rll 50 procent av kampanjbudgeten beroende på kampanjens omfaWning och 
Tourns engagemangsnivå.  

Tillväxt Tourn Agency 
Tourn Agency har, per dateringen av denna Bolagsbeskrivning, ha[ en omsäWningsRllväxt på cirka 
40% det senaste kvartalet i jämförelse med samma period föregående år (läs mer under avsniWet 
”Utvald finansiell informaRon”). Tillväxten beror i huvudsak på aW Tourn Agency blivit mer etablerade 
och därför kunnat genomföra fler kampanjer med allt större volymer. 

NAGATO 
NAGATO är en IT-plasorm som liknar den använd av Tourn Agency, men inriktad på kreatörer av 
innehåll på Youtube. En youtubekanal är den kanal på Youtube genom vilken privatpersoner, Rll 
exempel influencers eller komiker, och organisaRoner som Rll exempel friidroWsorganisaRonen 
Diamond League, publicerar siW innehåll.  NAGATO är godkända av Youtube som eW MulR Channel 
Network (”MCN”). EW MulR Channel Network hjälper Youtube i arbetet med aW ta fram 
youtubekanaler vars  innehåll lämpar sig för annonsering och ser Rll aW kanalerna följer Youtube’s 
regler. NAGATO är således en IT-plasorm där Youtubekanaler kan ansöka om medlemskap. När en 
person RWar på en eW Youtubeklipp skapat av en av NAGATOs medlemmar visas en annonsfilm. 
Företaget som köpt annonsplatsen har gjort så direkt av Youtube via deras egna annonssystem. 
Annonsen dyker sedan upp i den youtubekanal och det youtubeklipp där den är bäst lämpad med 
hänseende Rll målgrupp. DeWa sker automaRskt genom Youtubes egna system. DeWa innebär aW 
NAGATO aldrig behöver agera säljare av Youtube-annonser, det sköts helt av Youtube själva. NAGATO 
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kan därför ta emot youtubers från nästan vilket land som helst utan aW behöva säWa upp en 
säljorganisaRon eller liknande i det specifika landet.  

NAGATO är således en IT-plasorm där Youtubekanaler kan ansöka om medlemskap. 

När en youtubekanal ansöker om registrering på Nagato.com får NAGATO en noRs om deWa varpå en 
NAGATO-anställd granskar kanalen för stötande eller olämligt material. Om allt är okej bjuder 
NAGATO in kanalen aW ansluta sig Rll nätverket. Personerna bakom youtubekanalen kan sedan i 
NAGATOS IT-plasorm få hjälp med aW få fler följare genom digitala utbildningar, träffa och 
kommunicera med andra youtubers, samt tjäna pengar. Utöver annonser erbjuds NAGATOs anslutna 
youtubekanaler andra intäktsmöjligheter som sponsrade samarbeten och affiliate-samarbeten där 
NAGATO tar en förmedlingsavgi[. I samband med aW kanalen registreras signeras även eW 
användaravtal med NAGATO. Youtubekanalen ger NAGATO räpgheterna aW ta över den ekonomiska 
ersäWningshanteringen och godkänner aW följa NAGATOs riktlinjer gällande bland annat olagligt eller 
stötande innehåll.  

NAGATO har idag cirka 300 registrerade youtubekanaler.  

Intäktsmodell NAGATO.  
När en youtubekanal, oavseW land, ansluter sig Rll NAGATO och börjar generera visningar, genereras 
det omedelbart intäkter Rll NAGATO. Intäkten per visning skiljer sig stort och ligger mellan 1 krona 
per 1000 visningar Rll 100 kronor per 1000 visningar beroende på bland annat annonsör och andra 
faktorer så som eW lands generella köpkra[. E[er aW Youtube tagit sin del av intäkten betalas den ut 
från Youtube Rll NAGATO som i sin tur ersäWer youtubekanalen.  Fördelningen mellan de tre parterna 
ser olika ut i varje avtal, men i genomsniW tar Youtube cirka 55% av annonsintäkten innan de betalar 
ut den Rll NAGATO. NAGATO ersäWer sedan youtubern med, i genomsniW, cirka 70 % av resterande 
del och behåller således 30 % själva. Den intäkt som NAGATO redovisar som omsäWning avser siffran 
e[er aW Youtube tagit sin del av intäkterna.  Idag generar NAGATO intäkter främst genom youtubers 
ifrån Sydamerika och Sverige. 

Tillväxt NAGATO 
Tillväxten i NAGATO mäts främst på antalet visningar genererade per månad. DeWa innebär 
ackumulerade visningar från alla NAGATO-anslutna Youtubers samtliga videor för en månad, oavseW 
när videon publicerades. NAGATO har under första kvartalet 2019 uppnåW över 300 miljoner 
visningar per månad och ha[ en RllväxWakt om cirka 25% per månad sedan hösten 2018. NAGATO får 
i dagsläget cirka 70% av visningarna från den sydamerikanska regionen.  

HUBSO 
Genom Hubso erbjuder Tourn influencers med starka personliga varumärken, Rll exempel genom aW 
personen har många och engagerade följare, en möjlighet aW skapa produkter under deWa 
varumärke. Dessa produkter säljs sedan via en e-handelsplasorm (webshoppar) under influencerns 
varumärke.  Affärsmodellen i Hubso går således ut på aW Hubso bistår influencern med 
projektledning och programmering för framtagandet av produkterna och aW säWa upp och driva e-
handeln. Däre[er sköter Hubso alla delar av dri[en av e-handeln.  Influencern i sin tur bidrar med siW 
personliga varumärke samt marknadsföring genom sina sociala media kanaler.  

Inom Hubsos projektledningsuppdrag ingår aW ta fram design, produkRonslinje, försäljningsstrategi 
och marknadsföringsstrategi. Hubso har sedan anställda programmerare som sköter den tekniska 
utvecklingen av en e-handelsplasorm. Idéerna och produktkonceptet utvecklas av Hubso i 
samarbete med influencern. Däre[er söker Hubso upp en lämplig producent som kan Rllverka 
produkten. DistribuRonen Rll kunderna sker genom eW distribuRonsavtal som omfaWar samtliga 
produkter som Hubso erbjuder i sina olika webshoppar. Hubso äger och driver webbshopparna och 
skriver eW avtal med influencern om intäktsdelning.  
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Exempel på webbshoppar som HUBSO startat och idag driver är bybianca.se och 
shop.sannealexandra.se.  

Då det inom koncernen finns många registrerade influencers kompleWerar Hubso Tourns 
huvudsakliga verksamhet och kan vara eW alternaRv för de influencers som har många följare i sociala 
medier . Hubso driver per dateringen av denna Bolagsbeskrivning 7 varumärken med Rllhörande 
webbshoppar. 

HUBSO ägs av Tourn Rll 70,1% av rösterna och 40,65% av kapitalet. Bolaget har under kvartalet inleW 
kapitalanskaffning om 3 444 036 SEK Rll eW bolagsvärde om 35 MSEK (pre money). Det nya kapitalet 
möjligör vidareutveckling av befintliga varumärken samt lansering av nya. Emissionen är, per 
dateringen av denn Bolagsbeskrivning, stängd och inskickad Rll Bolagsverket för registrering.  

Intäktsmodell HUBSO 
Hubso står för de iniRala kostnaderna och investeringarna i projekten med aW skapa eW varumärke 
och webbshop. Dessa kostnader består bland annat av löner Rll projektledare och programmerare, 
ersäWning Rll designers och andra konsulter, iniRal beställning av produkten från leverantör, 
distribuRon och lagerhållning. När produkten börjar säljas dras dessa kostnader av från intäkten och 
återbetalas Rll Hubso. Däre[er, när Hubso blivit ersaW för de iniRala kostnaderna och investeringarna, 
delar influencern och Hubso på eventuell vinst e[er dri[skostnaderna från försäljningen. Storleken 
på intäktsdelningen mellan Hubso och influcern är i de flest fall 50/50, men kan skilja i vissa specifika 
fall.  

Tillväxt HUBSO 
Under första kvartalet 2019 har HUBSO Rodubblat sin omsäWning i jämförelse med föregående år. 
Kvartal eW är vanligtvis eW svagt kvartal för e-handel, därför inkom den största delen av intäkterna för 
HUBSO under mars månad, varav totalen landade på 1 MSEK. 

HUBSO har även inleW samarbete med NAGATO, Tourns Youtube-plasorm, för aW läWare nå ut Rll nya 
influencers internaRonellt.  Tanken med samarbetet mellan plasormarna är aW NAGATO skall 
erbjuda Hubso eW säW aW marknadsföra sina tjänster på en mer internaRonell basis. I dagsläget 
samarbetar Hubso med Tourn Agency och får därigenom genomslag på huvudsakligen den svenska 
och nordiska marknaden. NAGATOs internaRonella nätverk kommer således erbjuda en större 
internaRonell spridning för Hubsos tjänster.  

Gravel 
Gravel är en digital mediebyrå inriktad på sociala medier, främst Facebook och Instagram. Gravel 
skiljer sig från Tourn Agency i de aW Gravel inte använder sig av influencern för marknadsföring utan 
vänder sig direkt mot sociala medieföretaget och betalar för annonsplatser. I dessa processer bistår 
Gravel företag med strategi, produkRon av digitalt marknadsföringsmaterial, publicering, opRmering 
och uppföljning. MålsäWningen för företagen är aW marknadsföringen skall vara så effekRv som 
möjligt, det vill säga aW företaget når önskad målgrupp och aW så många som möjligt av dessa 
reagerar på annonsen. Det kan Rll exempel handla om aW värva medlemmar Rll en app eller 
försäljning av en viss produkt. Gravels huvudsakliga kompetens är alltså aW hjälpa kunder öka 
effekRviteten i annonseringen. Mer konkret erbjuder Gravel hjälp med annonsuppsäWning, 
annonsopRmering, rapportering och produkRon. OpRmeringen skerhuvudsakligen genom 
målgruppssegmentering, data, A/B tesRng, spårning och analys. 

Allt fler företag blir digitala och samma trend observeras i deras marknadsföring, däremot är inte alla 
företagen rustade för de tekniska kunskapskrav som ställs inom digital marknadsföring. Marknaden 
för annonsering via, Rll exempel Google, Facebook och Instagram är hårt konkurrensutsaW. För aW 
genomföra en lyckad annonseringskampanj måste företagen och organisaRonerna således vara väl 
insaW och besiWa bred kunskap om hur man opRmerar sina annonser för aW kunna konkurrera mot 
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andra annonsörer om de bästa annonsplatserna. De flesta företagen besiWer idag själva inte denna 
kompetens och är således i behov av extern hjälp. Gravel bistår dessa företag med hjälp för 
opRmering av digital marknadsföring.  

Tourn kontrollerar 51 procent av rösterna och kapitalet i Gravel.   

Intäktsmodell Gravel 
Gravel erhåller löpande ersäWning månadsvis för varje kundavtal. Den löpande fasta ersäWningen är 
Gravels primära intäktskälla och uppgår Rll cirka 25 - 35 000 kr per uppdrag och månad. Utöver det 
har Gravel i vissa avtal en rörlig ersäWning. Den rörliga ersäWningen baseras på annonsens effekRvitet, 
alltså hur många som fakRskt reagerar på annonsen och agerar genom aW klicka på den för aW, Rll 
exempel, köpa produkten eller bli medlem. Denna rörliga ersäWningen utgör dock endast en 
begränsad del av Gravels intäkter. Avtalen med kunderna gäller löpande Rlls vidare med minst 3 
månaders uppsägningsRd. Gravel har idag ca 20 löpande kundavtal.  

OrganisaRon 
Bolaget Rllhör, per dagen för denna Bolagsbeskrivning, en koncern enligt nedan. Inom parantes 
presenteras respekRve verksamhetsben som beskrivits ovan (se avsniWet ”Tjänster och 
affärsmodeller”) 

h  

Koncernen har per 2019-03-31 26 anställda; samtliga arbetar i Stockholm. I moderbolaget Tourn 
internaRonal arbetar vd och vice vd. All operaRv verksamhet bedrivs i doWerbolagen. I doWerbolaget 
Tourn Media, som driver kärnverksamheten och produkterna Tourn Agency och NAGATO, finns 13 
anställda. Dessa arbetar huvudsakligen med utveckling, försäljning och projektledning. I 
DoWerbolaget Hubso finns 5 anställda inklusive vd samt yWerligare en konsult, främst inom 
projektledning och utveckling. I Gravel finns 5 anställda inklusive vd, huvudsakligen projektledare och 
säljare. 
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Historik 
• 2010: Bolaget grundas av Robin Stenman. Verksamhetens inriktning är mot appar, spel och 

communiRes. 

• 2013: Bolaget noteras på AkRetorget (numera Spotlight Stock Market). Samma år lanserar 
Bolaget annonsplasormen adProton 

• 2014: Bolaget byter inriktning Rll dagens influencer markeRng. Tar namnet Tourn och 
genomför riktad emission om 5 MSEK.  

• 2016: Rekryterar flertalet nyckelpersoner bland annat direkt från Bonnier. Genomför riktad 
emission om 5 MSEK.  

• 2017: Ingår samarbete med Youtube. Bildar doWerbolaget HUBSO.  

• 2018: Inleder större samarbete med Brasiliansk agentur. Genomför företrädesemission om 10 
MSEK.   

• 2019: Förvärvar en majoritetspost i Gravel Sweden AB 
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Marknad 
InformaRonen i deWa avsniW speglar styrelsens uppfaWning och baseras, om inte annan källa anges, 
på styrelsens Rdigare erfarenhet och branschkompetens. Tourn är verksamt inom influencer 
markeRng som är en bransch som i dagsläget har blivit mer accepterad som marknadsföringsmetod 
och används av allt fler företag jämfört med Rdigare. Bolagets största marknad är Sverige och Bolaget 
trädde nyligen in på den globala marknaden i samband aW Bolaget blev godkänt som eW MCN-
nätverk. 

Influencer markeRng – Sverige & globalt 
Tourns produkter Tourn Agency och NAGATO är direkt verksamma inom Influencer markeRng då 
deras affärsmodeller bygger på aW annonsörer genom Tourn Agency och NAGATO hiWar influencers 
aW genomföra marknadskampanjer med. Nedan beskrivs således marknaden för Influencer 
markeRng.   

De totala reklaminvesteringarna omsaWe under 2016 74 miljarder kronor varav influencer markeRng 
endast stod för 0,7 % av omsäWningen. Influencer markeRng omsaWe enligt IRM (InsRtutet för reklam 
och mediestaRsRk) 0,5 miljarder SEK i Sverige under 2016 vilket var en ökning med 40 % jämfört med 
perioden 2015-2016. OmsäWningen ökade Rll 660 miljoner kronor under 2017. Ökningen av 
Influencer MarkeRng sker enligt IRM på grund av en professionalisering av branschen och en 
utveckling av hur konsumenterna ser på reklam. Undersökningen visade också aW branschen växer 
snabbare än de digitala reklaminvesteringarna totalt som ökade med 20 % från 2015 Rll 2016 . 1

Den digitala marknadsföringen i Europa omsaWe under år 2015 422 miljarder kronor och visade på en 
ökning med 13,1% jämfört med Rdigare år och översteg tv-reklam med 7 miljarder kronor. Den 
största ökningen sågs inom video och mobilsidan vilket i Storbritannien och Irland då stod för 50 % av 
den digitala marknadsföringen . 2

I USA har marknaden för influencer markeRng ökat markant och det har Rllkommit över 230 nya 
aktörer inom influencer markeRng sedan 2015. Redan existerande reklambyråer har utökat sina 
tjänster Rll aW också kunna erbjuda lösningar för influencers. I USA omsaWe marknaden 2 miljarder 
dollar under 2017 och beräknas uppgå Rll 10 miljarder dollar under 2020. Företag anser aW 
konverteringsgraden har blivit högre när de marknadsfört sig genom influencer markeRng vilket har 
bidragit Rll aW allt fler investerar majoriteten av sin marknadsföringsbudget på deWa område2. 

Enligt en undersökning gjord av Annalect presenterades det aW Youtube är den vikRgaste 
mediekanalen för målgruppen 15-35 år och det är sponsrade innehållssamarbeten med influencers 
som främst påverkar målgruppens köpintenRoner. 65 % av RWarna har övervägt en produkt eller 
tjänst de seW i en sponsrad video. Youtubers har dubbelt så stor räckvidd (64 %) jämfört med reguljär 
tv (34 %) och 90 % av de Rllfrågade ser på Youtube-klipp varje vecka . 3

Betald annonsering i sociala medier 
DoWerbolaget Gravel är en såkallad paid-mediabyrå och verkar inom marknadsföring i social media. 
Nedan beskrivs marknaden för marknadsföring i sociala medier. 

Den totala marknaden för digital marknadsföring globalt beräknas under 2019 uppgå Rll 333,25 
miljarder dollar vilket  skulle motsvara en ökning på 17,6% jämfört med 2018. Google är den kanal 
där företag och organisaRoner spenderar mest. Google beräknas stå för 31,1 procent av den totala 

 IRM 2017. Influencer MarkeRng 2016-2017 En kartläggning av influencer markeRng i Sverige1

 hWps://influencermarkeRnghub.com/the-rise-of-influencer-markeRng/2

 hWps://www.dagensanalys.se/2018/04/youtube-ar-den-vikRgaste-mediekanalen-for-unga-vuxna/3
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summan som spenderas på digital marknadsföring. DeWa innebär aW Google under 2019 beräknas 
sälja digitala annonser för en summa uppgående Rll 103,73 miljarder dollar. På andra plats kommer 
Facebook som beräknas sälja annonser för 67,37 miljarder dollar .  4

SamRdigt visar en undersökning från februari 2019 aW beroendet hos organisaRoner av utomstående 
agenturer och byråer inom digital marknadsföring ökar och når den högsta nivån på fem år. Nästan en 
�ärdedel (23 procent) av företags och organisaRoners sociala mediemarknadsföring sker idag genom 
utomstående agenturer. Samma undersökning visar också aW företag och organisaRoner i sniW 
kommer aW öka den andelen av marknadsföringsbudgeten som avser sociala medier, från 11,4 
procent idag Rll 19,7 procent inom de kommande fem åren . 5

E-handel 
DoWerbolaget Hubso erbjuder tjänster som hjälper stora influencers med aW skapa varumärken för 
försäljning av produkter online. Dessa produkter faller o[a inom kategorierna mode eller hälsa och 
skönhet och kan därför kategoriseras som inom detaljhandel. Hubso är således verksamt inom e-
handel, också kallat e-commerce. 

E-handel inom detaljhandeln globalt beräknas under 2019 uppgå Rll 3 450 miljarder dollar och växa 
med ca 20 procent per år de kommande två åren. DeWa beräknas motsvara 13,7 procent av den 
totala försäljningen inom detaljhandeln vilket också bedöms öka Rll 17,5 procent under 2021 .  Det 6

uppskaWas vidare aW den europeiska marknaden för total e-handel uppgår Rll cirka 200 miljarder 
Euro, varav Tyskland och Storbritannien står för 47,9 miljarder Euro och 44,5 miljarder Euro 
respekRve. Den nordiska e-handel bedöms uppgå Rll cirka 15 miljarder Euro per år. Den varukategori 
som européer e-handlar mest inom är Kläder och skor, följt av hemelektronik och böcker/ljudböcker . 7

Social commerce förklaras som när innehåll på bland annat Instagram, Facebook och Pintrest används 
som eW säW aW marknadsföra produkter som säljs inom e-handel. Andelen konsumenter som 
kommer genom referens från sociala medier jämfört med andra hänvisningar Rll e-handeln uppgår Rll 
9,1 procent under första kvartalet 2019. DeWa innebär aW hänvisningen från sociala medier har växt 
med 110% de senaste två åren. Samma undersökning visar också aW störst effekt har Social 
commerce på produkter inom mode, lyxvaror, skönhet och heminredning .  8

Konkurrenter 
Bolagets har många konkurrenter både i Sverige och globalt. Nedan följer eW urval av de konkurrenter 
som styrelsen bedömt ligger närmst Tourn’s olika verksamhetsben verksamhetsmässigt.  

Tourn Agency 
Tourn Agency, som verkar inom influencer markeRng, har konkurrenterna AcRve, United Influencers 
Sweden, Cube, Tailsweep, och Cure Media bedömts vara de närmste konkurrenterna Rll Tourn 
Agency’s verksamhet 

 hWps://www.emarketer.com/content/global-digital-ad-spending-20194

 hWps://cmosurvey.org/wp-content/uploads/sites/15/2019/02/The_CMO_Survey-Highlights-5

and_Insights_Report-Feb-2019-1.pdf

 hWps://www.emarketer.com/Chart/Retail-Ecommerce-Sales-Worldwide-2016-2021-trillions-change-of-total-6

retail-sales/215138

 hWps://www.postnord.com/globalassets/global/sverige/dokument/publikaRoner/2018/e-7

handel_europamaster_2018_swe_low.pdf

 hWps://www.emarketer.com/content/social-commerce-20198
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Några av Bolagets konkurrenter är: United Influencers Sweden, Cube, Tailsweep, United Screens, 
Splay, ENT, Troot, Cure Media, samt de USA-baserade konkurrenten AcRvate. MCN-nätverk som finns i 
Sverige är United Screens, ENT Networks,  Splay och Troot. Nedan följer beskrivning av eW urval av 
Bolagets konkurrenter utan inbördes ordning. 

Ac0vate – Influencer marke0ng USA 
AcRvate, Rdigare svenska Bloglovin startades som en bloggplasorm men har övergåW Rll eW digitalt 
mediehus med huvudkontor i New York. I och med förskjutningen från bloggare Rll influencers så 
byWe de namn Rll den redan existerande plasormen med samma namn. Bolaget köpte under 2016 
upp den amerikanska influencerplasormen Sverve. Bolaget har idag 150 000 registrerade användare 
och hjälper influencers och varumärken aW genomföra kampanjer ihop. 

Plasormen erbjuder också en söktjänst där byråer och varumärken kan söka samarbeten med 
influencers. Intäkter kommer via provision på kampanjer och månadsavgi[er från söktjänsten . 9

Bolaget planerar också lansering av tjänsten AcRvate Studio som kompleWerar den existerande 
produkten med support för företag som inte har inhouse influencer markeRng-strategier . 10

United Influencers Sweden - Influencer marke0ng Sverige 
United Influencers lanserades 2015 och är en sammanslagning av Mikz AB och United Bloggers 
InternaRonal AS med Dan Olofsson och KjeRl Tveter som huvudägare . Företaget arbetar med flera 11

influencers i Sverie såsom Sofi Fahrman, Therese Lindgren och Carolina Gynning . Isabella 12

Löwengrip, som är en av Sveriges största influencer, valde dock aW avsluta siW samarbete med 
företaget där hon varit deras ledande profil med anledningen av aW starta eW eget internaRonellt in 
house säljbolag . 13

Cube - Influencer marke0ng Sverige 
Cube är en länk mellan starkt profilerade influencers i Sverige och stora globala varumärken. Under 
2018 knöt bolaget avtal med säljbolaget P-Agency som arbetar med skådespelare, kockar, 
idroWsstjärnor och arRster, med målsäWningen aW de ska bli störst i Sverige inom influencer 
markeRng och celebrity endorsement . Bl.a. arbetar Cube med influencerna Lisa Olsson, Julian 14

Hernandez, Andreas Wijk och Anitha Schulman. 

Tailsweep - Influencer marke0ng i Sverige 
2017 tog Bonnier Tidskri[er över influencernätverket Tailsweep från Bonnier Growth Media . 15

Bolaget var Rdiga med aW erbjuda eW nätverk där annonsörer kunde nå ut i sociala medier. De har 
Nordens största fristående influencers och förmedlar över 65 miljoner annonser i veckan. Tailsweep 
erbjuder sina kunder; data, staRsRk och kampanjopRmering, de skräddarsyr även kampanjer e[er 
kundens önskemål och den önskade marknaden . Några kunder som företaget har arbetar med är 16

bl.a. IKEA, Lindex, H&M, Max Factor, McDonalds, MTV och Samsung. 

 hWps://www.breakit.se/arRkel/12749/bloglovin-byter-bade-namn-och-vd-northzone-fortsaWer-aW-backa9

 hWps://techcrunch.com/2018/04/11/bloglovin-acRvate/10

 hWp://danir.se/i-h/united-influencers-media-group/11

 hWp://www.unitedinfluencers.com12

 hWps://www.resume.se/nyheter/arRklar/2018/04/09/isabella-lowengrip-bryter-med-united-influencers/13

 hWps://www.resume.se/nyheter/arRklar/2018/02/09/metros-forsaljningschef-tar-over-p-agency/14

 hWps://www.resume.se/nyheter/arRklar/2017/01/27/bonnier-Rdskri[er-slukar-tailsweep/15

 hWp://www.tailsweep.se16
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Cure Media- Influencer Marke0ng Sverige 
Cure Media har genomfört över 3 000 influencersamarbeten och har 150 000 registrerade micro 
influencers och kopplar samman annonsörer och influencers för kampanjer på sociala medier. Cure 
Media beräknar aW räckvidden på deras kampanjer når 50 miljoner personer. Exempel på kunder är 
Coca-cola, Electrolux, Linas Matkasse, Puma m.fl. Företaget erbjuder support inom idé, koncept, 
genomförande och uppföljning/rapportering på kampanjer, samarbeten på bloggar, Instagram, 
Youtube och Snapchat. Företaget har eW egenutvecklat system där de med hjälp av ArRficiell 
Intelligens tar fram analys och data för kampanjerna. De utvecklar också kampanjer anpassade e[er 
influencernas unika följardemografi och erbjuder även staRsRk på deWa . 17

NAGATO 
Verksamhetsbenet NAGATO är också verksamt inom influencer markeRng, men har andra 
konkurrenter då de arbetar direkt mot Youtube som eW MCN. Följande konkurrenter har också blivit 
godkända av Youtube som MCN och bedöms av styrelsen vara de närmsta konkurrenterna Rll 
NAGATOs verksamhet.  

Broadbandtv – MCN-nätverk 
Broadbandtv, ”BBTV”, är världens största globala MCN-nätverk och leder idag marknaden för MCN 
när det kommer Rll unika träffar och totalt antal sedda minuter. Bolagets finns i 23 länder och dess 
plasormar finns på sju språk . Bolaget registrerade 206 miljoner videos under 2016, vilket var en 18

ökning med 246 % jämfört med 2015, och deras omsäWning ökade med 131 %. BBTV har flera stora 
avtalspartners bland andra NBA, Nevlix, Amazon. 

BBTV erbjuder tre plasormar: VISO magneRcs- kopplar samman influencers och annonsörer med 
hjälp av automaRserade lösningar för aW nå bäst publik, VISO-flerspråkig och mobilvänlig plasorm 
som erbjuder redskap för content-skapande, VISO Catalyst-opRmerar Youtube-videos direkt på 
Youtube med hjälp av nyckelordsrekommendaRoner och thumbnail . 19

ENT Networks - MCN-nätverk 
ENT Networks är TV4-Gruppens MCN-nätverk för influencer markeRng. ENT hjälper influencers på 
digitala plasormar och skapar aWrakRvt innehåll för en yngre publik. Annonsörerna erbjuds 
anpassade digitala kommunikaRva lösningar och stöWar sina influencers med content-skapande för 
Youtube och TV4-Gruppens digitala kanaler (bla.a TV4-play) . 20

Troot - MCN-nätverk 
Tooot är eW MCN-nätverk som är baserat i Finland och Sverige. Bolaget erbjuder annonsörer 
annonsutrymmen i sina Youtubekanaler och skräddarsyr kampanjer ute[er tänkt målgrupp. Troot 
matchar annonsörer med influencers och utnyWjar flera olika sociala medier för aW nå ut med 
kampanjer och en influencers kampanj kan då synas på Snapchat, TwiWer, Facebook och även i TV-
reklamer . 21

United Screens – MCN-nätverk 
United Screens är eW MCN-nätverk för influencer markeRng och jobbar med influencers över hela 
Norden. Företaget kopplar samman annonsörer och influencers för kampanjer på Youtube där de 

 hWps://www.curemedia.se/17

 hWps://www.businesswire.com/news/home/20170106005140/en/BroadbandTV-Expands-Global-Footprint18

 hWps://www.bbtv.com19

 hWp://www.entnetworks.se/om-ent/20

 hWps://troot.network/en/services/21
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reserverar och säljer reklamutrymme. United Screens jobbar med några av de största svenska och 
internaRonella företagen och deras kampanjer har ha[ över 350 miljoner träffar/månad . 22

Splay- MCN-nätverk 
Splay är eW MCN-nätverk baserat i Stockholm som jobbar med många av de främsta Youtube-
kreatörerna. Företaget säljer och reserverar sina egna reklamplatser på Youtube och säljer även 
annonser på premiumhasRghet vilken innebär fler träffar och större publik. Företaget har också en 
egen kanal, Splay channel, och har producerat bl.a. “Under hundringen” och “Clara och Keyyo in 
Tokyo”. Kreatörerna erbjuds musik från Epidemic sounds och fri Rllgång Rll företagets egna 
inspelningsstudio . 23

Hubso 
Hubso är genom samarbete med influencers verksamma inom kommersiell e-handel. Bolagets 
intäkter genereras genom försäljning av produkter. Den närmaste konkurrenten Rll denna verksamhet 
är, enligt styrelsens bedömning, Nakdcom One World AB som likt Hubso erbjuder influencers en 
möjlighet aW sälja produkter. 

Nakdcom One World AB - E-handel 
Företaget grundades 2015 av Nellygrundaren (Nelly.com) Jarno Vanhatapio och Northzone och 
eEquity är ägare sedan 2017 . Det svenska företaget har utvecklat den egna e-handelsplasormen 24

NA-KD.com som bygger sin globala kundbas genom mode och sociala medier och idag säljer företaget 
Rll 140 länder. Företaget ingår även designsamarbeten med några av världens främsta influencers, 
produkterna säljs sedan på na-kd.com och marknadsförs på företagets och influencerns Instagram. 
Exempel på influencers som ingåW samarbeten och eller säljer sina egna varumärken på plasormen 
är; Rebecca Stella, Linn Ahlborg, Andrea Hedenstedt, Rahnee Bransby och Iva Nikolina . 25

Gravel 
Gravel är en digital mediebyrå inriktad på sociala medier, främst Facebook och Instagram. Gravel 
verkar främst på den nordiska marknaden inom deWa område. Den främsta konkurrenten på denna 
marknad är, enligt styrelsens bedömning, Ingager AB som erbjuder liknande tjänster som Gravel och 
är verksamma på den nordiska marknaden. 

Ingager AB 
Ingager, grundat 2011 i Sverige, bolag specialiserat på aW hjälpa uppdragsgivare aW nå affärsmål på 
Facebook och Instagram. Ingager använder egenutvecklad teknologi för aW löpande leverera 
marknadsföring för kunder runt om i Europa. Ingager har ca 60 medarbetare i Stockholm och Berlin. 
Bland Ingagers uppdragsgivarna finns bland annat företag som Innocent, ATG, BMW, Schibsted, PwC 
och Bonnier . Ingager är idag nordens största Facebook byrå och omsaWe under 2017 cirka 100 26

Mkr .  Under början av 2018 köpte den danska mediekoncernen Egmont in sig i Bolaget. 27

Köpeskillingen och villkoren för den transakRonen offentliggjordes dock inte . 28

 hWp://unitedscreens.com/adverRsers-influencer-markeRng/22

 hWp://splay.tv/for-creators/23

 hWps://northzone.com/na-kd-com-joins-northzone-family/24

 hWps://www.na-kd.com/en25

 hWps://news.cision.com/se/ingager26

 hWps://www.breakit.se/arRkel/10883/blev-vrakt-ville-starta-en-bar-gick-all-in-pa-facebook-reklam27

 hWps://www.breakit.se/arRkel/10876/grundarna-och-qviberg-saljer-av-nar-mediejaWe-gar-in-i-ingager28
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Styrelse, ledande befaWningshavare och revisor 
Nedan följer en beskrivning av Tourns styrelseledamöter, ledande befaWningshavare och revisor. 
Styrelsen har siW säte i Stockholm och styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma och är valda 
Rll slutet av nästa årsstämma. 

Styrelse 

Gustaf Kellner 
Gustaf Kellner, född 1975, är styrelseordförande i Tourn och har e[er 6 år som VD för Blogg.se en av 
Nordens största bloggplasormar, varit med och skapat och noga iakWagit hur influencers vuxit Rll en 
mycket betydande roll inom digital marknadsföring. Innan Rden på Blogg.se har Gustaf skapat 
erfarenhet från presRgefyllda posiRoner i bolag som allihoopa, Joost och Skype. Gustaf har en 
civilingenjörsexamen från KTH, civilekonom från Stockholms Universitet och är reservofficer i floWan. 

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Guldbrev AB. Styrelseledamot i Moank AB, GAPCH AB, 
Yfynoy AB, GAPYEL AB, Guldbrev Holding AB samt Gapyel Au AB.  

Avslutade uppdrag (under de senaste 5 åren): Styrelseledamot i SlutplaWan DORPI 97845 AB. Vd i 
Allihoopa AB, G KELLNER LIMITED UK Filial samt Blogg Esse AB.  

Ak#einnehav i Tourn: 4 000 

Olof Söderberg 
Olof Söderberg, född 1949, är styrelseledamot i Tourn sedan december 2014. Olof har supt på flera 
presRgefyllda posiRoner inom näringslivet, innan förvärvningen Rll Bolaget var han VD I Hall & 
Cederquist/Young & Rubicam AB och innan dess marknadschef på SEB och Volvo Personbilar. Han har 
också jobbat som affärscoach och har eW breW nätverk och stora erfarenheter från mediebranschen. 

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i ROA Stockholm AB. Styrelseledamot i Söderberg 
CommunicaRon AB, Robert Friman InternaRonal AB (publ) samt STIFTELSEN OLYMPIABÅTEN. 
Styrelsesuppleant i Söderberg Agentur Jenny & Marie AB.  

Avslutade uppdrag (under de senaste 5 åren): Styrelseordförande i Sense Talents AB. 
Styrelseledamot i EO Grafiska ABsamt ReakRon i Sverige AB. 

Ak#einnehav i Tourn: 188 486 

Robin Stenman 
Robin Stenman, född 1988, är verkställande direktör och styrelseledamot i Tourn sedan september 
2010. Robin har lång erfarenhet inom programmering och har även studerat juridikstudier på 
Stockholms Universitet. Robin grundade Bolaget 2010 och har sedan dess varit akRv i Bolaget som 
VD. 

Oberoende i förhållande #ll:

Namn Befa/ning Ledamot sedan Bolaget och 
dess ledning

Större 
ak#eägare

Gustaf Kellner Styrelseordförande 2018 Nej Ja

Olof Söderberg Styrelseledamot 2014 Ja Ja

Robin Stenman VD/Styrelseledamot 2010 Nej Nej

Michael Jacobson Styrelseledamot 2017 Ja Ja
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Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Game Chest group AB (Publ), HUBSO AB samt GOMI Capital 
AB (publ). Styrelseledamot och vd i Northern Care AB. Styrelseledamot i Stenman & Carlén AB samt 
Lucky Plavormz AB.  

Avslutade uppdrag (under de senaste 5 åren): Styrelseorförande i Precisionsmetall Group AB. 
Styrelseledamot och vd i AkRebolaget B21 Invest samt ORGO TECH AB (publ). Styrelseledamot i Sista 
versen 399722 AB samt Robert Friman InternaRonal AB. Styrelsesuppleant i Farsta Konsulter och 
Investeringar i Stockholm AB.  

Ak#einnehav i Tourn: 1 695 986 

Michael Jacobson 
Michael Jacobson, född 1974, är styrelseledamot i Tourn sedan april 2017. Mike har en bakgrund som 
marknadsanalyRker och har en MBA från University of Technology i Sydney och en examen inom 
InternaRonell Management från Reims Management School i Frankrike. Mellan åren 2004 – 2005 
jobbade Mike som marknadschef för PartyGaming där han bl.a. var ansvarig för Bolagets 
marknadsföring. År 2006 arbetade Mike som affärskonsult på PokerStars där han var ansvarig för 
design och utveckling av poker client interface, konverteringsopRmering och affärsutveckling. Michael 
är en av grundarna och VD Rll Ayima som bildades 2007 och som sedan 2018 är listat vid Nasdaq First 
North. 

Pågående uppdrag: Styrelseledamot och vd i Ayima Group AB. Styrelseledamot i Supper Street Ltd, 
Ayima Ltd, Game Chest Group AB (publ) samt Tootsa MacGinty.  

Avslutade uppdrag (under de senaste 5 åren): Inga.  

Ak#einnehav i Tourn: inga. 

Ledande befaWningshavare 

Robin Stenman 
Robin Stenman är styrelseledamot och Bolagets verkställande direktör i Tourn sedan september 
2010. För mer informaRon se avsniWet ”Styrelse” ovan.  

Rosanna Thun 
Rosanna Thun född 1985, är extern Vice VD i Tourn sedan mars 2015. Rosanna har studerat på Berghs 
school of communicaRon och fick där eW gediget kontaktnät inom reklamvärlden. Rosannas bakgrund 
inom reklambranschen ger henne bred erfarenhet och kontaktnät som gynnar Bolaget. Innan tjänsten 
på Bolaget var Rosanna Head of Business på Plaza Publishing där hon hade hand om organisaRon, HR, 
sälj, IT, marknad och ekonomi. 

Pågående uppdrag: Styrelsesuppleant i Frida Gustavsson AB, VIROAL AB samt Lucky Plavormz AB.  

Avslutade uppdrag (under de senaste 5 åren): Styrelseledamot i HUBSO AB. Styrelsesuppleant i 
ORGO TECH AB (publ) samt Sista versen 39722 AB.  

Ak#einnehav i Tourn: 20 000 

Revisor 
På Tourns årsstämma 2018 valdes revisionsbyrån Grant Thornton Sweden AB, med Thomas Daae som 
huvudansvarig revisor i Bolaget. Thomas Daae är auktoriserad revisor och medlem i FAR, föreningen 
för revisorer och rådgivare. 
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Övrig informaRon om styrelsemedlemmar och ledande befaWningshavare 
Inga styrelseledamöter eller medlemmar av koncernledningen har några familjeband Rll några andra 
styrelseledamöter eller medlemmar av koncernledningen. Det föreligger inga intressekonflikter eller 
potenRella intressekonflikter mellan styrelseledamöternas och ledande befaWningshavares 
åtaganden gentemot Tourn och deras privata intressen och/eller andra åtaganden (dock har flera 
styrelseledamöter och ledande befaWningshavare vissa finansiella intressen i Tourn Rll följd av deras 
direkta eller indirekta akReinnehav i Bolaget). 

Olof Söderberg avgick som styrelseordförande i Robert Friman InternaRonal AB (publ) 2018-03-28, i 
vilket konkurs inleddes 2018-03-28. Robin Stenman avgick som styrelseledamot i samma bolag 
2014-09-12.   

Utöver vad som anges ovan har ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befaWningshavarna i 
Bolaget, under de senaste fem åren, (i) varit ställföreträdare i något företag förutom i de befaWningar 
som anges för respekRve styrelseledamot och ledande befaWningshavare, (ii) dömts i 
bedrägerirelaterade mål, (iii) representerat eW företag som försaWs i konkurs eller ofrivillig likvidaRon, 
(iv) anklagats av myndighet eller organisaRon som företräder en viss yrkesgrupp och är 
offentligräWsligt reglerad, eller (v) fåW näringsförbud. 

Samtliga styrelseledamöter och ledande befaWningshavare kan nås via Bolagets adress som framgår 
under stycket ”Adresser”. 

ErsäWningar Rll styrelse 
Vid årsstämman 2018 beslutades aW, för Rden fram Rll nästkommande årsstämman, ersäWning Rll 
styrelseledamöter utgår om eW prisbasbelopp per styrelseledamot, samt yWerligare eW prisbasbelopp 
Rll ordförande. DeWa avser ledamöter som ej är anställda av Bolaget. Det är inte beslutat om några 
förmåner e[er avslutat uppdrag, för envar styrelseledamot. 

ErsäWningspolicy Rll ledning 
Bolaget har för avsikt aW erbjuda samtliga medarbetare en totalkompensaRon som ska kunna 
aWrahera kompetent personal Rll Bolaget samt behålla medarbetarna under en längre period. 
ErsäWningen ska vara marknadsmässig och ersäWningen ska omförhandlas årligen. ErsäWning Rll 
ledande befaWningshavare kan vara fast och rörlig ersäWning, samt pension och övriga ersäWningar. 
Dessa fyra faktorer är den totala ersäWningen. Den fasta ersäWningen skall baseras på den anställdes 
ansvarsområden och erfarenhet. Den rörliga delen ska baseras på Bolaget och dess doWerbolags 
finansiella utveckling och utvärderas mot fastställda mål. För aW avgöra vad som är en 
marknadsmässig totalersäWning och utvärdera rådande nivåer, görs varje år jämförelsestudier med 
relevanta branscher och marknader. Bolagets ersäWningsfilosofi är, konkurrenskra[ig totalersäWning, 
rörlig lön, koppling Rll långsikRgt akReägarvärde, transparens och enkelhet. Styrelsen för Tourn ska 
kunna avvika från dessa riktlinjer om det i eW enskilt fall finns särskilda skäl för det.  

Anställningsvillkor för ledande befaWningshavare 
Bolaget har ingåW eW anställningsavtal med verkställande direktör Robin Stenman. Avtalet löper Rlls 
vidare med en ömsesidig uppsägningsRd om sex (6) månader. Robin Stenman erhåller en månadslön 
om 50 KSEK. Bolaget har även ingåW eW anställningsavtal med vice VD Rosanna Thun. Vice vd’s avtal 
löper Rlls vidare med en ömsesidig uppsägningsRd om tre (3) månader.  Vice-VD Rosanna Thun 
erhåller en månadslön uppgående Rll 65 KSEK. Tabellen nedan visar betalda löner och andra 
ersäWningar utbetalda Rll styrelse och ledande befaWningshavare under verksamhetsåret 2018: 
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ErsäWningar under verksamhetsåret 2018 

*I samband med årsstämman 2019 avböjde Björn Mannerqvist omval på grund av andra åtaganden 

Styrelsens arbetsformer och VD-instrukRon 
Samtliga ledamöter är valda Rll nästa årsstämma. En styrelseledamot äger räW aW när som helst 
frånträda siW uppdrag. Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning. Verkställande 
direktörens arbete regleras genom VD-instrukRon. Såväl arbetsordning som VD-instrukRon fastställs 
årligen av Bolagets styrelse. Inga avsäWningar eller ersäWningar betalas e[er aW uppdraget avslutats. 
Frågor som rör revisions- och ersäWningsfrågor beslutas direkt av Bolagets styrelse. Bolaget är inte 
skyldigt aW följa svensk kod för bolagsstyrning och har heller inte frivilligt förplikRgat sig aW följa 
denna. 

InformaRonspolicy 
Styrelsen har inför listning vid Nasdaq First North valt aW anta en formell informaRonspolicy. 
InformaRonspolicyn sy[ar Rll aW säkerställa en god kvalité på såväl intern som extern informaRon 
samt aW kommunikaRonen följa de regler för informaRonsgivning som anges i Nasdaq First Norths 
Regelverk, samt de lagar, förordningar, föreskri[er och regler i övrigt som gäller för svenska 
akRebolag vars akRer upptagits Rll handel på en reglerad eller oreglerad marknad i Sverige. 

Belopp i SEK
Grundlön/ 
styrelsearvode

Övrig 
ersä/ning

Övriga 
förmåner Pensionskostnader Totalt

Styrelsen

Olof Söderberg 89 600 0 0 0 89 600

Robin Stenman 0 0 0 0 0

Michael Jacobson 0 0 0 0 0

Gustaf Kellner 0 526 050 0 0 526 050

Björn Mannerqvist* 44 800 0 0 0 44 800

Totalt styrelse 134 400 526 050 0 0 660 450

Ledande befa&ningshavare

Robin Stenman (vd) 600 000 0 0 0 600 000

Rosanna Thun (vice vd) 708 119 0 0 46 200 754 319

Totalt ledande 
befaWningshavare 1 308 119 0 0 0

1 354 
319

Totalt styrelse och ledande 
befa/ningshavare 1 442 519 526 050 0 46 200

2 014 
769
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Utvald historisk finansiell informaRon 
Uppgi[erna som presenteras nedan avser koncernens räkenskaper för perioden 2019-01-01 – 
2019-03-31 med jämförelsesiffror för samma period föregående räkenskapsår samt årsredovisningar 
avseende räkenskapsåren 2018 och 2017. Årsredovisningarna har reviderats av Bolaget revisor. 
Räkenskaperna för senast redovisad period har inte granskats av Bolagets revisor. 

Handlingar införlivade genom hänvisning 
Fullständig historisk finansiell informaRon, inklusive noter, införlivas denna bolagsbeskrivning genom 
hänvisning Rll Tourn InternaRonal AB (publ):s reviderade årsredovisningar för 2017 och 2016 samt ej 
reviderad rapport för perioden 1 januari – 30 september 2018. Handlingarna kan hämtas på Bolagets 
hemsida www.tourn.com 

Redovisningsprinciper 
Tourn InternaRonal ABs finansiella rapporter har uppräWats i enlighet med årsredovisningslagen 
(1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd. Bolaget Rllämpar årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3). 

Finansiell rapportering 
Bolaget rapporterar kvartalsvis, enligt kalender anslagen på hemsidan. 

Nyckeltal 
Vissa beskrivningar av nyckeltalen presenterar utveckling och status på finansiella och akRerelaterade 
nyckeltal som inte definieras enligt Bolagets Rllämpade redovisningsprinciper. Bolaget bedömer aW 
dessa nyckeltal ger en bäWre förståelse för Bolagets ekonomiska trender samt aW de i stor 
utsträckning används av Bolagets ledningsgrupp, investerare, värdepappersanalyRker och andra 
intressenter som kompleWerande måW på resultatutveckling. E[ersom alla företag inte beräknar 
finansiella måW på samma säW, är dessa inte allRd jämförbara med måW som används av andra 
företag. Dessa måW ska därför inte ses som en ersäWning för måW som definieras enligt Bolagets 
Rllämpliga redovisningsprinciper. 

Flerårsöversikt koncernen
Första 
kvartalet 2019 2018 2017

NeWoomsäWning (TSEK) 17 531 53 359 48 020

Resultat e[er finansiella poster (TSEK) 437 -12 602 -650

Balansomslutning (TSEK) 27 595 26141 21 727

Soliditet (%) 46% 33,3% 38,1%

Antal anställda 25 21 18
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Koncernens resultaträkning
2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2017-01-01

SEK 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31 2017-12-31
Ej reviderade Ej reviderade Reviderade Reviderade

NeWoomsäWning 17 530 733 11 409 879 53 359 200 48 020 010

AkRverat arbete for egen räkning 999 173 1 067 768 4 361 903 290 655

Övriga rorelseintakter 95 504 55 556 304 991 1 165 022

18 625 410 12 533 203 58 026 094 49 475 687

Rörelsens kostnader
Handelsvaror -464 719 0 -2 066 940 0

lnköp tjänster -10 596 240 -5 653 990 -34 759 139 -25 269 718

Övriga externa kostnader -1 050 315 -1 723 939 -11 806 355 -6 302 162

Personalkostnader -5 730 475 -4 881 414 -20 565 529 -18 067 165

Avskrivningar av immateriella 
anläggningsRllgångar

-331 617 -124 497 -1 279 536 -447 212

 -18 173 366 -12 383 840 -70 477 499 -50 086 257

Rörelseresultat 452 044 149 363 -12 451 405 -610 570

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från andelar i koncernföretag 0 0 -28 000 0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 887 7 002 14 615 11 499

Räntekostnader och liknande resultatposter -21 268 -67 582 -137 276 -51 032

 -14 381 -60 850 -150 661 -39 533

Resultat e?er finansiella poster 437 663 88 513 -12 602 066 -650 103

Förändring uppskjuten skaW 13 469 24 192 193 281 96 768

Minoritetsandel av periodens resultat 333 765 15 440 78 438 70 571

Årets resultat 784 897 128 145 -12 408 785 -553 335
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Koncernens balansrakning

SEK 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31 2017-12-31
Ej 
reviderade

Ej 
reviderade

Reviderade Reviderade

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

AkRekapital 830 335 754 850 830 335 728 000

Pågående ej registrerad nyemission 3 649 740 0 0 0
Fond for utvecklingsutgi[er 5 110 689 1 193 335 4 327 911 290 655

Övrigt Rllskjutet kapital 26 515 791 13 580 334 27 415 449 15 661 884

Annat eget kapital inklusive årets resultat -23 980 236  -25 448 959 -8 491 535

Eget kapital hänförligt #ll moderforetagets 
ak#eägare

12 126 319 8 548 456 7 124 736 8 189 004

Minoritetsintresse 671 050 -89 573 1 571 761 95 058

12 797 369 8 458 883 8 696 497 8 284 062

Avsä/ningar

Uppskjuten skaWeskuld 12 961 195 519 26 430 219 711

12 961 195 519 26 430 219 711

Kordris#ga skulder
Checkräkningskredit 1 459 156 1 795 172 0 1 599 357

Leverantörsskulder 8 681 820 8 314 590 9 584 500 5 010 675

Övriga skulder 1 591 782 1 314 627 1555265 1 332 713

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 051 581 2 737 590 6 278 630 5 280 774

14 784 339 14 161 979 17 418 395 13 223 519

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 27 594 669 22 816 381 26 141 322 21 727 292

h  
h28



Koncernens kassaflödesanalys
2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2017-01-01

SEK 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31 2017-12-31
Ej 

reviderade
Ej reviderade Reviderade Reviderade

Den löpande verksamheten

Resultat e[er finansiella poster 437 663 88 513 -12 602 066 -650 103

Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödetAvskrivningar och nedskrivningar 331 617 124 497 1 279 536 447 212

RealisaRonsresultat  0  0 7 379 0

769 280 213 010 -11 315 151 -202 891

Betald inkomstskaW  -4 932  25 307 28 979 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital

764 348 238 317 -11 286 172 -202 891

Förändringar i rörelsekapital

Förändring av varulager -39 361 -120 866 -568 442 0

Förändring av rörelsefordringar -2 322 890 -1 224 399 5 399 335 -10 152 871

Förändring av rörelseskulder  -2 634 053 974 175 5 291 818 7 174 134

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 231 956 -132 773 -1 163 461 -3 181 628

lnvesteringsverksamheten
Förvärv av doWerföretag 0 0 -50 000 18 810

Förvärv av immateriella anläggningsRllgångar 0 0 -180 000 0

AkRvering av anläggningsRllgångar 0 0 -4 361 903 0

Förvärv av finansiella anläggningsRllgångar 0 0 0 -508 000

AvyWringar doWerbolag  0  0 -20 031 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 -4 611 934 -489 190

Finansieringsverksamheten

Nyemission 2 261 130 0 12 030 475 0

TeckningsopRoner 0 26 400 26 400 2 416 500

Emissionskostnader  0 0 -1 211 977 -334 950

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 261 130 26 400 10 844 898 2 081 550

Årets kassaflöde -2 969 999 -1 174 141 5 069 503 -1 589 268
Likvida medel vid årets början 6 560 626 1 491 123 1491123 3 080 391
Likvida medel vid årets slut 3 590 627 316 982 6 560 626 1 491 123
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Kommentarer Rll den finansiella utvecklingen 
Den finansiella informaRon som presenteras nedan är baserad på Tourns räkenskaper som 
presenteras ovan och har inte reviderats av Bolagets revisor.  

Jämförelse mellan perioderna 1 januari 2019 – 31 mars 2019 och 1 januari 2018 – 31 
mars 2018 
Rörelseintäkter 
Bolagets totala rörelseintäkter uppgick under perioden Rll 18 625 (12 533) TSEK. Förändringen i 
rörelseintäkter mellan perioderna beror huvudsakligen på aW samtliga affärsområden i koncernen 
växt organiskt mellan jämförelseperioderna. Övriga rörelseintäkter uppgick Rll 95 504 (55 556) SEK 
och består av lokaluthyrning. 

Rörelsekostnader 
Bolagets rörelsekostnader uppgick under perioden Rll 18 173 (12 383) TSEK. Förändringen i 
rörelsekostnader mellan perioderna beror huvudsakligen på aW kostnader rör sig i samband med 
intäkterna, som växt i samma takt. Den största kostnaden är Inköp av tjänster som uppgick Rll -10 596 
(-5 654) TSEK. Inköp av tjänster består av ersäWning Rll influencers. Ökningen mellan perioderna har 
föranleWs av aW Bolaget ökat sin verksamhet genom fler genomförda kampanjer. Övriga externa 
kostnader uppgick Rll -1 050 (-1 724) TSEK och består Rll största del av IT-kostnader och konsulter. 
Bolaget har under 2018 valt aW fokusera på kärnverksamheten och lagt ned olönsamma 
utvecklingsprojekt varför övriga externa kostnader gåW ner.   

Rörelseresultat 
Bolagets rörelseresultat uppgick under perioden Rll 452 (149) TSEK. Förändringen i rörelseresultat 
mellan perioderna beror huvudsakligen på aW Bolaget valt aW avsluta vissa utvecklingsprojekt som 
Bolaget bedömt inte är lönsamma eller mindre lönsamma än andra projekt Bolaget valt aW satsa på. 
Bolaget har satsat på aW fortsäWa utveckla Hubso, NAGATO och Agency vilket visat sig lönsamt.    

Resultat e[er finansiella poster 
Bolagets resultat e[er finansiella poster uppgick under perioden Rll 438 (89) TSEK. Förändringen i 
resultat e[er finansiella poster mellan perioderna beror huvudsakligen på ökat rörelseresultat och 
relaRvt marginella ränteintäkter och räntekostnader.  

Periodens resultat 
Bolagets resultat för perioden uppgick Rll 785 (128) TSEK. Det ökade resultatet var huvudsakligen 
hänförlig Rll ovan nämnda opRmering av organisaRonen och Bolagets befintliga produkter. 

Eget kapital 
Bolagets eget kapital uppgick, per den 31 mars 2019, Rll 12 126 (8 549) TSEK. Förändringen i Bolagets 
eget kapital är huvudsakligen hänförlig Rll aW Bolaget under andra kvartalet 2018 genomförde en 
nyemission som Rllförde Bolaget ca 10,8 MSEK. Bolagets eget kapital har även ökat mellan perioderna 
då DoWerbolaget Hubso har en pågående nyemission som ännu ej registrerats.  

Skulder 
Bolagets skulder uppgick, per den 31 mars 2019, Rll 14 784 (14 162) TSEK. Bolagets skulder består av 
Checkräkningskredit 1 459 (1 795) TSEK, Leverantörsskulder 8 682 (8 315) TSEK, Övriga skulder 1 592 
(1 315) TSEK samt Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 052 (2 738) TSEK. Bolagets 
leverantörsskulder består huvudsakligen av ersäWning Rll influencers.  
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Kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden Rll -4 232 (-133) TSEK, vilket 
huvudsakligen är hänförligt Rll aW Tourns doWerbolag HUBSO genomfört stora inköp inför 
produktlanseringar under kvartal två, samt betalat ut provision för Rdigare lanseringar. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under perioden Rll -999 (-1068) TSEK, vilket 
huvudsakligen är hänförligt Rll akRveringar av anläggningsRllgångar. 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick Rll uppgick under perioden Rll 2261 (26) TSEK, 
vilket huvudsakligen är hänförligt Rll delar aW doWerbolaget HUBSO inleW kapitalanskaffning och delar 
av den emissionen kommit in under perioden. 

Jämförelse mellan perioderna 1 januari 2018 – 31 december 2018 och 1 januari 2017 
– 31 december 2017 

Rörelseintäkter 
Bolagets totala rörelseintäkter uppgick under perioden Rll 58 026 (49 476) TSEK. Förändringen i 
rörelseintäkter mellan perioderna beror huvudsakligen på aW verksamheten växt organiskt under 
2018. 

Rörelsekostnader 
Bolagets rörelsekostnader uppgick under perioden Rll -70 478 (-50 086) TSEK. Förändringen i 
rörelsekostnader mellan perioderna beror huvudsakligen på aW verksamheten växt samRdigt som 
Bolaget gjort större nedskrivningar under året. Inköp av tjänster har under 2018 ökat Rll -34 759 
(-25 269) TSEK vilket huvudsakligen härrör från aW Bolaget ökat sin verksamhet och  genomfört fler 
kampanjer. Inköp av tjänster som består av ersäWning Rll influencers har därmed ökat. Övriga externa 
kostnader uppgick Rll -11 806 (-6 302) TSEK och består huvudsakligen av IT-dri[ och andra IT-
relaterade tjänster. Ökning beror på  aW Bolagets ökade verksamhet och omsäWning även krävt ökade 
övriga externa kostnader. Avskrivningar av immateriella anläggningsRllgångar uppgick Rll -1 280 
(-447) TSEK. Ökning beror huvudsakligen på aW Bolaget under året skrivit ned värdet på äldre 
fordringar och osäkra fordringar.   

Rörelseresultat 
Bolagets rörelseresultat uppgick under perioden Rll -12 451 (-610) TSEK. Förändringen i 
rörelseresultat mellan perioderna beror huvudsakligen på aW Bolaget gjort större nedskrivningar 
under sista kvartalet. Anledningen Rll den stora förändringen i resultat var kostnader av 
engångskaraktär, nedskrivningar av äldre kundfordringar, omläggning av hur kundfordringar hanteras. 
Bolaget valde aW skriva ner kundfordringar som var äldre än en viss period och tar istället Rllbaka 
dessa när bolaget lyckats få in fordran, De fodringarna som skrevs ner var fodringar från Rdigare år 
och alltså inte hänförliga Rll 2018.  

Resultat e[er finansiella poster 
Bolagets resultat e[er finansiella poster uppgick under perioden Rll -12 602 (-650) TSEK. 
Förändringen i resultat e[er finansiella poster mellan perioderna beror huvudsakligen på eW lägre 
rörelseresultat då resultat från ränteintäkter, räntekostnader och resultat från andelar i 
koncernföretag minskat relaRvt marginellt.  

Periodens resultat 
Bolagets resultat för perioden uppgick Rll -12 409 (-553) TSEK. Det minskande resultatet var 
huvudsakligen hänförlig Rll aW Bolaget genomfört större nedskrivningar. Det lägre resultatet är 
huvudsakligen hänförligt Rll eW lägre rörelseresultat.   
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Eget kapital 
Bolagets eget kapital uppgick, per den 31 december 2018, Rll 7 125 (8 189) TSEK. Bolagets Fond för 
utvecklingsutgi[er uppgick Rll 4 328 (291) TSEK då Bolaget under verksamhetsåret 2018 akRverat 
arbete for egen räkning. Övrigt Rllskjutet kapital uppgick Rll 27 415 (15 661). Förändringen föranleds 
huvudsakligen av aW Bolaget under andra kvartalet 2018 genomförde en nyemission om ca 10,8 
MSEK.   

Skulder 
Bolagets skulder uppgick, per den 31 augusR 2018, Rll 17 418 (13 224) TSEK. Förändringen i Bolagets 
skulder är huvudsakligen hänförlig Rll aW leverantörsskulderna ökat 9 585 (5 011) TSEK.  

Kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden Rll -1 164 (-3 182) TSEK, vilket 
huvudsakligen är hänförligt Rll aW Bolaget förbäWrat sina ruRner gällande kundfordringar. Bolaget 
Rllämpar idag förskoWsbetalning i de fall då Bolaget bedömer en eventuell fordring som osäker och 
har förbäWrat ruRnerna kring indrivning vid utebliven betalning från kunder.  

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under perioden Rll -4 612 (-489) TSEK, vilket 
huvudsakligen är hänförligt Rll aW Bolaget börjat akRvera arbete enligt revisors rekommendaRoner. 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick Rll uppgick under perioden Rll 10 845 (2 082) 
TSEK, vilket huvudsakligen är hänförligt Rll aW Bolaget genomförde en nyemission under första 
halvåret. 

Väsentliga händelser e[er senaste rapportperiod 
• 2019-04-24: Tourn meddelar aW Bolaget förvärvat en majoritetspost i bolaget Gravel Sweden 

AB. Förvärvet genomfördes kontant med en köpeskilling uppgående Rll 324 KSEK. E[er 
genomfört förvärv innehar Tourn 51 procent av röster och kapital i Gravel.  

Rörelsekapital 
Det är styrelsens bedömning aW Bolagets rörelsekapital är Rllräckligt för den aktuella verksamheten 
under den tolvmånadersperiod som följer på noteringen av Bolagets akRe vid Nasdaq First North. 
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Finansiella resurser  
I tabellen nedan sammanfaWas Tourns kapitalstruktur per den 31 mars 2019. Bolagets eget kapital 
uppgick Rll 12 126 319 SEK och Bolagets neWoskuldsäWning uppgick Rll -5 432 449 SEK. Bolaget hade 
per den 31 mars 2019 ställda säkerheter i from av företagsinteckningar gentemot Danske Bank 
uppgående Rll 2,5 MSEK. Endast räntebärande skulder redovisas.  
 
Ne/oskuldsä/ning per den 31 mars 2019

Eget kapital och skuldsä/ning per den 31 mars 2019 

* Företagsinteckning (Danskebank) 

** Inkluderat pågående ej registrerad nyemission i doWerbolaget Hubso (3 649 740) 

*** Inkluderat Fond för utvecklingskostnader (5 110 689) 

SEK 2019-03-31
A) Kassa 3 590 624
B) Likvida medel 0
C) LäW realiserbara värdepapper 0
D) Summa likviditet (A+B+C) 3 590 624

E) KorvrisRga fordringar 13 574 583
F) KorvrisRga bankskulder 1459156
G) KorvrisRg del av långfrisRga skulder 0
H) Andra korvrisRga skulder 10 273 602
I) Summa korvrisRga skulder (F+G+H) 11 732 758
J) NeWo korvrisRg skuldsäWning (I-E-D) −5 432 449 kr

K) LångfrisRga banklån 0
L) EmiWerade obligaRoner
M) Andra långfrisRga lån
N) LångfrisRg skuldsäWning (K+L+M) 0
O) NeWoskuldsäWning (J+N) −5 432 449

SEK 2019-03-31
KorvrisRga räntebärande skulder
Mot borgen
Mot säkerhet* 2 500 000
Blancokrediter 0
Summa korvrisRga räntebärande skulder 2 500 000

LångfrisRga räntebärande skulder
Mot borgen
Mot säkerhet
Blancokrediter 0
Summa långfrisRga räntebärande skulder 0

AkRekapital 830 335
Övrigt Rllskjutet kapital** 30 165 531
Annat eget kapital inkl årets resultat*** −18 869 547
Summa eget kapital 12 126 319
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AkRekapital och ägarförhållanden 
Allmän informaRon 
Enligt Bolagets bolagsordning får akRekapitalet inte undersRga 500 000,00 SEK och inte översRga  
2 000 000,00 SEK, och antalet akRer får inte undersRga 5 000 000 och inte översRga 20 000 000. 
Bolaget har endast eW akReslag. Vid Rdpunkten för Bolagsbeskrivningen uppgick Bolagets akRekapital 
Rll 830 335,00 SEK fördelat på 8 303 350 akRer. AkRerna är denominerade i SEK och varje akRe har eW 
kvotvärde om 0,10 SEK.  

AkRerna i Bolaget har emiWerats i enlighet med svensk räW. Samtliga emiWerade akRer är fullt betalda 
och friW överlåtbara.  

AkRerna är inte föremål för något erbjudande som lämnats Rll följd av budplikt, inlösenräW eller 
lösningsskyldighet. Inga offentliga uppköpsbuderbjudanden har heller lämnats avseende akRerna 
under innevarande eller föregående räkenskapsår.  

Vissa räpgheter förenade med akRerna 
Bolagets akRer är av samma slag. Räpgheterna förenade med akRer emiWerade av Bolaget, inklusive 
de som följer av bolagsordningen, kan endast ändras enligt de förfaranden som anges i 
akRebolagslagen (2005:551). 

RösträW 
Varje akRe i Bolaget beräpgar innehavaren Rll en röst på bolagsstämmor och varje akReägare är 
beräpgad Rll eW antal röster motsvarande innehavarens antal akRer i Bolaget. 

FöreträdesräW Rll nya akRer m.m. 
Om Bolaget emiWerar nya akRer, teckningsopRoner eller konverRbler vid en kontantemission eller en 
kviWningsemission har akReägarna som huvudregel företrädesräW aW teckna sådana värdepapper i 
förhållande Rll antalet akRer som innehades före emissionen. Bolagets bolagsordning innehåller dock 
ingen bestämmelse som - i enighet med den svenska akRebolagslagen (2005:551) - begränsar 
möjligheten aW emiWera nya akRer, teckningsopRoner eller konverRbla instrument som avviker från 
akReägarnas företrädesräW. 

RäW Rll utdelning och behållning vid likvidaRon 
Samtliga akRer ger lika räW Rll utdelning samt Rll Bolagets Rllgångar och eventuella överskoW i 
händelse av likvidaRon. Beslut om vinstutdelning i akRebolag faWas av bolagsstämman. RäW Rll 
utdelning Rllfaller den som på av bolagsstämman beslutad avstämningsdag är registrerad som 
innehavare av akRer i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda akReboken. Utdelningen 
utbetalas normalt Rll akReägarna som eW kontant belopp per akRe genom Euroclear, men betalning 
kan även ske i annat än kontanter (sakutdelning). Om akReägare inte kan nås genom Euroclear, 
kvarstår akReägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbeloppet och begränsas i Rden genom 
regler om Roårig preskripRon. Vid preskripRon Rllfaller utdelningsbeloppet Bolaget.  

Det finns inga restrikRoner avseende räWen Rll utdelning för akReägare bosaWa utanför Sverige. Med 
förbehåll för begränsningar ålagda av banker och clearingsystem i berörd jurisdikRon görs 
utbetalningar Rll sådana akReägare på samma säW som Rll akReägare i Sverige. AkReägare som inte 
har skaWemässig hemvist i Sverige är normalt föremål för svensk kupongskaW. 

Utdelningspolicy 
Bolagets utdelningspolicy innebär aW ansamlade vinster och förluster ska återinvesteras i Bolagets 
verksamhet. Den antagna utdelningspolicyn kan i framRden omrevideras, främst uRfrån aW den 
finansiella ställningen avsevärt förändras. FramRda utdelningar, i den mån sådana föreslås av 
styrelsen och godkänns av Bolagets akReägare, kommer vara beroende av och baserad på de krav 
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som verksamhetens art, omfaWning och risker ställer på Bolagets egna kapital samt Bolagets 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Central Värdepappersförvaring 
Tourns akRer är registrerade i eW avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om 
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. DeWa register hanteras av Euroclear, 
Box 7822, 103 97 Stockholm. Inga akRebrev uvärdas för Bolagets akRer. Kontoförande insRtut är 
Euroclear.  

ISIN-koden för Tourns akRe är SE0005568482. 

AkRekapitalets utveckling 
Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen för Bolagets akRekapital sedan registrering av 
Bolaget 2010. 

Tidpunkt Händelse Kurs
Kvotvä

rde Ökning av
Ökning 

av Totalt antal Totalt

antalet 
aktier

aktiekapi
tal aktier

aktiekapita
l

2010 Bolagets bildande 1,00 1,00 100 000 100 000 100 000 100 000

2011 Nyemission N/A 1,00 33 333 33 333 133 333 133 333

2013 Kvittningsemission N/A 1,00 13 333 13 333 146 666 146 666

2013 Nyemission N/A 1,00 353 334 353 333 500 000 500 000

2013 Split (10:1) - 0,10 - - 5 000 000 500 000

2013 Nyemission 6,00 0,10 170 000 17 000 5 170 000 517 000

2014 Nyemission 4,00 0,10 200 000 20 000 5 370 000 537 000

2014 Nyemission 4,00 0,10 1 250 000 125 000 6 620 000 662 000

2016 juli Nyemission 7,25 0,10 660 000 66 000 7 280 000 728 000

2017 feb Nyemission (TO) 9,00 0,10 268 500 26 850 7 548 500 754 850

2018 maj Nyemission 13,50 0,10 754 850 75 485 8 303 350 830 335
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Ägarstruktur 
Nedan visas Bolagets akReägare med innehav motsvarande minst fem procent av akRerna och 
rösterna per den 2019-03-31 inklusive däre[er kända förändringar som skeW fram Rll per dagen för 
Bolagsbeskrivningen. 

AkReägar- och akReöverlåtelseavtal  
SåviW Bolagets styrelse känner Rll finns inga akReägaravtal eller andra avtal mellan Bolagets 
akReägare som sy[ar Rll aW gemensamt påverka Bolaget. Bolagets styrelse känner inte heller Rll 
några avtal eller motsvarande som kan leda Rll aW kontrollen över Bolaget väsentligen förändras. 

KonverRbler, teckningsopRoner, m.m. 
Tourn har per dagen för Bolagsbeskrivningen inga utestående konverRbler, teckningsopRoner eller 
andra akRerelaterade instrument.  

Bemyndigande 
Vid årsstämman den 21 maj 2019 beslutade stämman aW, inRll nästkommande årsstämma, 
bemyndiga styrelsen aW vid eW eller flera Rllfällen, med eller utan akReägares företrädesräW, mot 
kontant betalning, faWa beslut om nyemission av akRer i bolaget, Rll högst 415 000 akRer. MoRvet Rll 
bemyndigandet är aW emissioner ska kunna ske i sy[e aW anpassa bolagets kapitalstruktur Rll 
bolagets kapitalbehov från Rd Rll annan och därmed bidra Rll ökat akReägarvärde.  

Upptagande av bolagets akRer Rll handel på Nasdaq First North 
Tourn har erhållit godkännande om upptagande Rll handel vid Nasdaq First North. Första dag för 
handel på Nasdaq First North infaller den 28 juni 2019. Bolagets akRer kommer handlas under 
kortnamnet (Rcker) TOURN. 

Namn Kapital % Röster % Datum

Robin Stenman 20,43 20,43 2019-03-31

Thomas Jansson 12 12 2019-05-22

New Equity 9,96 9,96 2019-05-22

Avanza Pension 6,91 6,91 2019-03-31

Nordnet Pensionsförsäkring 5,81 5,81 2019-03-31

Swedbank Försäkring 4,6 4,6 2019-03-31

Olof Söderberg 2,27 2,27 2019-03-31

Anna Jansson 1,99 1,99 2019-03-31

Jan Roland Persson 1,98 1,98 2019-03-31

Carl Joel Malmborg 1,71 1,71 2019-03-31
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Legala frågor och övrig informaRon 
Allmänt 
Tourn InternaRonal AB (publ)  (org.nr 556800-7461 ) är eW svenskt publikt akRebolag som bildades 
den 23 december 2009 och registrerades vid Bolagsverket den 12 februari 2010. Bolagets nuvarande 
firma (Rllika handelsbeteckning) är Tourn InternaRonal AB (publ). Bolagets firma registrerades den 12 
februari 2010. Tourn har siW säte i Stockholm, Sverige och dess verksamhet bedrivs i enlighet med 
akRebolagslagen (2005:551).  

Tourn har per dateringen av denna Bolagsbeskrivning fyra DoWer eller intressebolag.  

Bolaget innehar inga andra akReinnehav i andra Bolag än vad som redovisas i tabellen ovan.  

Tvister och räWsliga processer 
Den 21 september 2016 meddelades aW Konsumentombudsmannen stämt Bolagets doWerbolag 
Tourn Media AB hos Patent och Marknadsdomstolen. Målet gällde prövning om reklamidenRfiering 
bland sponsrade inlägg i blogg och instagram, vad som anses vara tydligt och Rllräckligt nog. Patent- 
och marknadsdomstolen friade per 2018-01-31 Tourn Media från ansvar och avslår helt 
Konsumentombudsmannens talan mot Tourn Media. Styrelsen kan ej garantera aW denna friande 
dom inte kan komma aW ändras då Konsumentombudsmannen har överklagat domen februari 2018. 
FortsaWa domstolsförhandlingar förväntas inledas under tredje kvartalet 2019. Bolaget bedömer aW 
tvisten inte har eller kommer ha någon materiell påverkan på verksamheten, förutom 
advokatkostnader.  

Väsentliga avtal  
Bolaget har idag inte ingåW några avtal som är av väsentlig karaktär för Bolaget.  

Övriga avtal 

Avtal med extern redovisningsfirma 
Bolaget har den 15 augusR 2016 ingåW eW avtal avseende tjänster inom löpande bokföring med 
Dalgruppen redovisning AB (”Dalgruppen”, Rdigare företagsnamn var Bokföringsbyrå på Dalarö AB). 
Under avtalet ska Dalgruppen bistå med löpande bokföring, lönehantering, kvartalsrapporter, bokslut 
och årsredovisning. Arvode utgår per Rmme för löpande redovisningstjänster och lönehantering med 
minsta debitering om 10 000 SEK per månad. Kvartalsrapporter och årsredovisningar debiteras med 
en fast avgi[. Debitering sker enligt löpande räkning och vid var Rd gällande prislista. 

Avtalet löper Rlls vidare och med en ömsesidig uppsägningsRd om två (2) månader. 

Hyresavtal 
Tourn Media AB har ingåW eW lokalhyresavtal med Vasakronan FasRgheter AB. Hyreslokalens adress 
är Stureplan 2, 4 tr., 114 35 Stockholm. Lokalen uppgår Rll 265 kvm och ska användas för 
kontorsverksamhet. Hyresperioden löpen från den 1 januari 2018 Rll och med den 30 juni 2019. Om 
inte uppsägning sker nio (9) månader före hyresperiodens utgång förlängs avtalet med 
sexmånadersperioder med tre (3) månaders uppsägningsRd. Bolaget har bekrä[at aW uppsägning 
inte har skeW och aW avtalet således har förlängts med en sexmånadersperiod. 

Bolag Kapitalandel Rösträ/sandel

Tourn Media AB (556972-1821) 100 % 100 %

Hubso AB (559098-2814) 40,65 % 70,10 %

Gravel Sweden AB (559063-4332) 51 % 51 %

Lucky Plavormz AB (559173-9510) (Vilande) 100% 100%

h  
h37



För hyresavtalet har lämnats en säkerhet i form av en deposiRon om 508 000 SEK. 

Försäkringar 
Bolaget har tecknat en företagsförsäkring (allrisk) med Moderna Försäkringar. FörsäkringsRden gäller 
från och med den 1 november 2018 Rll och med den 31 oktober 2019. Tourn Media AB och HUBSO 
AB är angivna så som medförsäkrade. 

Bolaget har även tecknat en ansvarsförsäkring för styrelseledamöter och ledande befaWningshavare 
med JLT Risk SoluRons AB. Försäkringsperioden gäller från och med den 1 november 2018 Rll och 
med den 31 oktober 2019. Styrelsen bedömer aW Bolagets nuvarande försäkringsskydd är 
Rllfredsställande med hänsyn Rll verksamhetens art och omfaWning. 

AkReägaravtal 
SåviW Bolagets styrelse känner Rll existerar inga akReägaravtal eller motsvarande avtal mellan 
akReägare i Tourn i sy[e aW skapa eW gemensamt inflytande över Bolaget. 

Närståendeavtal och transakRoner med närstående 
Bolaget har ingåW eW konsultavtal med Gapch AB under vilket, numera styrelseordförande Rdigare 
styrelseledamot, Gustaf Kellner ska Rllföra Bolaget och dess doWerbolag tjänster inom 
affärsutveckling och personlig coaching Rll utvalda ledande befaWningar. Avtalet gäller från och med 
den 1 mars 2018 och löper däre[er Rlls vidare med en ömsesidig uppsägningsRd om en (1) månad. 

ErsäWning utgår med 900 SEK per Rmme med minst 57 600 SEK exkl. moms per månad. ErsäWning 
utgår även för resekostnader, representaRon och andra utlägg. Konsultavtalet innehåller en 
sekretessklausul. Gustaf Kellner Rllträdde i styrelsen i Tourn vid bolagsstämman i april 2018. Från och 
med april 2018 Rll och med 31 december 2018 fakturerade Kellner 334 800 SEK Rll Moderbolaget 
samt 39 600 SEK Rll DoWerbolag. Under första kvartalet 2019 har Kellner fakturerat 88 200 SEK Rll 
Moderbolaget samt 83 000 SEK Rll DoWerbolag. 

Utöver vad som anges ovan har Bolaget under de perioder som omfaWas av den finansiella översikten 
inte ha[ några transakRoner med närstående. 

Immateriella räpgheter 

Patent 
Bolaget innehar inga patent.  

Varumärken 
Bolaget innehar inga registrerade varumärken. 

Domännamn 
Bolaget äger domänerna www.tourn.com, www.tournagency.com, www.hubso.com, 
www.tcdiscovery.com, gravel.se samt www.nagato.com.  

Tendenser 
Det finns såviW styrelsen känner Rll inga kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potenRella fordringar 
eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på Bolagets 
framRdsutsikter. 

Tourn känner i dagsläget inte Rll några uppgi[er om offentliga, ekonomiska, skaWepoliRska, 
penningpoliRska eller andra poliRska åtgärder som direkt eller indirekt, väsentligt kan påverka Tourns 
verksamhet eller affärsutsikter under det innevarande räkenskapsåret. 
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SkaWefrågor 
TransakRoner i Tourns värdepapper kan komma aW medföra skaWemässiga konsekvenser för 
innehavaren. Innehavare av värdepapper i Bolaget rekommenderas aW inhämta råd från 
skaWerådgivare avseende skaWekonsekvenser som kan uppkomma i varje enskilt fall. För fysiska 
personer som är obegränsat skaWskyldiga i Sverige innehålls preliminär skaW på utdelningar med 30 
procent. Den preliminära skaWen innehålls normalt av Euroclear, eller av förvaltaren om innehavet är 
förvaltarregistrerat. 

Tourn ansvarar inte för aW innehålla källskaW. 

CerRfied Adviser 
Bolag som har akRer noterade på Nasdaq First North är skyldiga aW utse en CerRfied Adviser som 
övervakar Bolagets e[erlevnad av Nasdaq First Norths regelverk. Tourn har utseW Eminova Rll 
CerRfied Adviser. Eminova äger inga värdepapper i Tourn.  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Bolagsordning 

h  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Kontaktuppgi[er 
Tourn InternaRonal AB (publ)  

Stureplan 2 
114 35 Stockholm  

+46(0)70 – 876 38 41 

www.tourn.com 
ir@tourn.com 

Org.nr: 556800-7461  
LEI-kod: 549300O0XH6TW0ACBV98 

Legal rådgivare 
Advokavirman Delphi  

Mäster Samuelsgatan 17 
111 84 Stockholm 

+46 (0)8 – 677 54 00  
hWps://www.delphi.se/ 

CerRfied advisor 
Eminova Fondkommission AB  

Biblioteksgatan 3 
111 46 Stockholm 

+46 (0)8 684 211 00  
info@eminova.se 
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