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Investeringen

Vi avser i denna finansieringsrunda ta in ca 2 MSEK baserat på en 

bolagsvärdering på 28 MSEK. Det motsvarar 6,7% av bolaget efter 

finansieringen är genomförd.

Bolaget står inför en expansiv fas där vi behöver kapitaltillskott för att 

primärt genomföra följande aktiviteter.

1. Färdigställa utvecklingen av nästa generations app, MobiTrotter 2.0. 

Appen är en istället för två. Den har ett förbättrat språkstöd och 

användargränssnitt och möjliggör ”white label” affärer.

2. Översättning av hemsida och app till flera språk. 

3. Expansion till de nordiska länderna.

Typexempel på exponering via avresemejl från våra partners.

Om MobiTrotter

MobiTrotter erbjuder appar för att kapa mobilkostnaderna rejält vid 

utlandsresor.  MobiTrotter är skräddarsydd för utlandsresenärer och har 

global täckning. 

Våra kunder ringer och mobilsurfar till helt andra priser än vad de är vana 

vid. De spar upp till 95% av kostnaderna utanför EU och ca 50% inom EU 

jämfört med de traditionella operatörerna. Oavsett vilket land de befinner 

sig i kan de ta emot inkommande samtal till sitt vanliga nummer och ringa till 

vanliga nummer antingen med ett lokalt simkort eller inom WiFi. Inom WiFi 

ringer man varandra gratis om båda parter har appen aktiverad

Tjänsten marknadsförs via partnerskap med bolag inom reseindustrin. Avtal är 

skrivna med Ving (Thomas Cook) och Apollo (Kuoni). Med dessa partners har 

vi säkrat en årlig exponering mot ca 1 M resenärer. Vi är i slutförhandling med 

ett antal ytterligare stora partners som ger oss exponering till 1,7M resenärer 

inom Norden.

MobiTrotter lanserades i April i Sverige. Under året lanseras tjänsten i Norden. 

Nya marknader lanseras därefter för att spegla nuvarande och framtida 

partners avreseländer. 



Antaganden och internationell expansion

• Konverteringsgrad 4%

• ARPU 200 SEK 

• 2015 - Fokus på Sverige och Norden

• 2016 - Internationell lansering baserat på våra partners avreseländer.

• 2016 - exponering mot ca 5,7 miljoner resenärer

• 2017 - Fortsatt internationell expansion med fokus på engelsktalande länder.

• 2017 - Exponering mot ca 17 miljoner resenärer.

Currency: TSEK 2015 2016 2017

Revenue 5 272 46 008 136 575

COGS 3 427 29 905 88 773

Gross Margin 1 845 16 103 47 801

OPEX, Personnel Costs 1 135 3 720 4 740

OPEX, Other 613 672 840

EBITDA 97 11 711 42 221

Ekonomi

Vår ekonomiska prognos förutsätter en finansieringsrunda för att kapitalisera på 

våra avtal samt att lansera den nya kombinerade appen.

Marginalen efter provision till partners ligger på 35%.

Strategin är att expandera redan skrivna avtal med våra internationella 

partners.  Det gör att vi snabbt kan bygga upp en bred kundbas.

Varför investera

Företaget är i ett tidigt skede med lanserade produkter och avtal 

med ledande partners. Företaget har en stark potential för att växa 

internationellt på en underutvecklad marknad:

1. Stor internationell marknad, förberett för lansering i 50 länder.

2. Effektiva säljkanaler genom partners inom reseindustrin.

3. Flera nya avtal i slutförhandling.

4. Troligt objekt för uppköp inom 4 år eller börsintroduktion.
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Om du är intresserad av att investera i vårt bolag:

Skicka ett mejl till info@mobitrotter.com. 

Om du inte redan fått det så skickar vi ett Investment Memorandum (IM) 

och en Teckningsanmälan. IMet beskriver vår affär och potential.

Investeringsrundan är öppen till och med 29 maj 2015 eller tills rundan är 

fulltecknad.

Har du några som helst frågor så tveka inte att höra av dig till oss. 

Peter Bjurström

co-Founder LNC global mobile AB - MobiTrotter

+46707357735

www.mobitrotter.com

Press release MobiTrotter WiFi 15/4 2015:

http://www.mynewsdesk.com/se/lnc-global-mobile-

ab/pressreleases/mobitrotter-wifi-smart-app-foer-gratis-eller-billiga-

samtal-utomlands-nu-paa-marknaden-1143772
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