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Westpay i korthet

Westpay levererar smarta och säkra transaktions- och betallös-
ningar till aktörer inom butik, hotell och restaurang, e-handel, 
samt banker. Bolagets lösningar syftar till att effektivisera betal-
flöden inom fysisk handel, e-handel och självbetjäning. 

Bolaget erbjuder kompletta lösningar för alla typer av betal-
ningar och samarbetar med ett brett spektra av återförsäljare 
inom olika branscher. Westpay är en oberoende leverantör av 
produkter och tjänster för de betalsätt som marknaden efter-
frågar. Westpay är verksamt på fem huvudsakliga marknads-
områden: Norden, Europa, Afrika, Syd- och Sydostasien, samt 
Australien.

Affärsmodell
Westpay har lång branscherfarenhet av betalningshantering 
och affärsmodellen bygger på ett nära samarbete med kontrak-
terade distributörer och användare, exempelvis Open, Elavon, 
Wirecard, ClearOn, Svenska Handelsbanken, Datorama, Inter-
blocks, MAX Burgers and Absa Bank. 

Även om merparten av intäkterna idag kommer från försäljning 
av utrustning (hård-/mjukvara) så är återkommande intäkter 
från tjänster och transaktioner stadigt ökande, vilket bidrar till 
en bättre stabilitet.

Bolaget har en egen betalväxel med kapaciteten att agera fullt 
ut som en så kallad Payment Service Provider. Med betalväxeln 
tar Westpay en större del i hanteringen av kortbetalningar helt 
på egen hand vilket minskar beroendet av externa partners. Be-
talväxeln kortar också ner ledtiden och förenklar processen för 
lansering på nya marknader. Den utgör samtidigt en vital del i 
bolagets strategi att öka andelen transaktionsbaserade intäkter.

Westpays oberoende och holistiska tillvägagångsätt genom-
syrar det omfattande utbudet av betallösningar som Bolaget 
erbjuder i alla kanaler. Westpays kunder behöver därmed bara 
hantera en enda leverantör. 

Samtliga produkter från Westpay är fullt ut godkända och certi-
fierade av kortindustrin (PCI) och hanterar alla större kortvaru-
märken och ett flertal inlösande banknätverk runt om i världen.

Erbjudande
Westpays erbjudande syftar till att skapa effektivare betalflö-
den inom fysisk handel, e-handeln och självbetjäning. Genom 
att verka inom de tre kanalerna möjliggörs exklusiva kundan-
passningar. Lösningarna kan variera mellan kunder och anpas-
sas till varje kunds specifika behov och krav. Gemensamt för 
erbjudandet är att lösningen grundar sig i Westpays kärntekno-
logiplattform med högsta möjliga tillförlitlighet.

CARBON
CARBON är Westpays hittills mest mångsida betalterminal 
och kan hantera tredjepartsapplikationer utan att äventyra 
prestandan av betalfunktionen samtidigt som den uppfyller 
PCIs högsta säkerhetsstandarder. Se vidare under Säkerhet. 
Betalterminalerna levereras med nästa generationens mobili-
tet med stöd för 4G och dubbelband WiFi med roaming-funk-
tioner. Betalterminalerna är byggda på Android, ett mångsidigt 
och långtgående operativsystem. Genom Android möjliggör  
CARBON molnbaserade betallösningar, snäv integrering till ex-
terna försäljningsapplikationer och fjärranslutning för flexibel 
anpassning. Genom smart utformning behövs bara en applika-
tion för hela CARBON-produktportföljen. Detta är en stor fördel 
för Westpays samarbetspartners integrationsarbete, där samma 
applikation gäller oavsett produkt inom CARBON. 

Ökad försäljning och hög kundupplevelse
Med CARBON är betalningsprocesserna upp till 42 procent 
snabbare jämfört med Westpays tidigare generationer. Med så 
kallad ”pre-tap” kan kortet läsas av kontaktlöst innan beloppet 
är känt, för att påskynda betalningsprocessen ytterligare. 

CARBONs skärm är stor i relation till terminalernas lilla stor-
lek och har en ergonomisk och lätt design för att uppnå en 
bra bärbar upplevelse. Den stora bildskärmen är optimerad för 
kontaktlösa och mobila betalningar, som blir allt viktigare inom 
betalningar i butik. Butikerna har även möjlighet att lägga till sin 
varumärkesprofil i CARBON-terminalerna. 

Säkra betalningar
Som en del av PCI-PIN-certifieringen behöver Westpay hålla 
reda på sålda betalterminaler, och uppnår detta med CARBON 
genom fullständig spårbarhet från tillverkning till installation i 
butik. CARBON-terminalerna kan dessutom lokalisera alla ter-
minaler varje gång en transaktion görs, med hjälp av IP-adress. 
Med End-to-End-kryptering (sv. ”ände till ände”) skyddas data  
och hindrar obehöriga från åtkomst, och kan bara läsas av av-
sändare och mottagare. 

Med CARBON finns en unik identifierare för varje betaltermi-
nal som säkerställer att transaktionen slutar på säljarens konto. 
Detta ID genereras av Westpays Gateway och kan inte påverkas 
om betalterminalen byts ut. Om betalterminalen skulle bytas ut 
uppdateras den nya betalterminalen med rätt ID, så att transak-
tionen skickas till rätt konto. 

Westpay i värdekedjan
Westpay har kontroll över alla kritiska teknikdelar för att kunna 
hantera betalningarna hela vägen in till banknätverken.

Processor/
förvärvare

Butik/handlare
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VD har ordet 

Vi inledde 2019 i ett högt tempo som fortsatte under det andra kvartalet och tiden därefter 
med flera nya affärskontrakt. Jag är stolt över det fortsatta förtroende från två av våra större 
kunder; Max Burgers och Open (tidigare OpenSolutions), som båda tecknade nya långsiktiga 
kontrakt. 

Med Open tecknade vi ett femårigt avtal där vi ska förse dem med moderna betalning-
slösningar för kontantlösa betalningar. Grunden för dessa betallösningar är CARBON, vårt 
nya sortiment av högklassiga Android-baserade betalterminaler. 

Med Max Burgers tecknade vi ett nytt treårigt avtal. Vi har startat leveransen till Max av vår 
nästa generations självbetjäningslösningar för restauranger. Självbetjäning via så kallade Ex-
press Kiosks, är en integrerad del av Max digitala strategi för att skapa en överlägsen upplev-
else för restauranggästerna. Användningen av självbetjäningskiosker har varit en framgång 
och en mycket stor andel av gästerna använder dessa för beställningar och betalningar. Par-
allellt arbetar vi med Max för att hjälpa dem att förbättra kundupplevelsen och öka försäljnin-
gen. Detta arbete inkluderar nya innovativa självbetjäningskoncept. 

Vi har även förlängt ett pågående strategiskt partnerskap genom ett nytt avtal med Rusta 
AB. De valde fortsatt Westpay som Point of Sale (POS)-leverantör av hårdvara och tjänster 
för deras europeiska expansion och POS systemuppgradering. Rusta har för närvarande 93 
butiker i Sverige, 30 butiker i Norge och två butiker i Tyskland. Under 2018 förvärvade Rusta 
den finska detaljhandelskedjan Hong Kong, vilket innebär att Rusta nu verkar på fyra mark-
nader - Sverige, Norge, Finland och Tyskland.

Ett helt nytt samarbete har tillkommit genom vårt avtal med Loomis AB. Det är unikt så till-
vida att vi kommer förse en världsledande aktör inom kontantbetalningar med lösningar för 
att också hantera kontantlösa betalningar åt sina kunder. Vi börjar i Sverige och Finland med 
intentionen att sedan gå vidare i Europa.

Dessa erbjudanden är några få exempel på vad vi har åstadkommit under andra kvartalet och 
därefter. Vår höga affärsaktivitetsnivå kommer att fortsätta genom att vi fortsätter etablera 
nya starka och långsiktiga kundrelationer inom fintech-området. För att tillgodose befintliga 
och nya behov hos dessa nuvarande och framtida kunder måste vi påskynda utvecklingen av 
ytterligare innovativa produkter inom betalningsområdet.

För att stärka vår kapacitet i detta avseende har styrelsen beslutat om en nyemission av ak-
tier. Vid full teckning kommer emissionen, efter emissionskostnader, att tillföra 30,3 MSEK. 
Tillsammans med finansiering från interna medel, bedöms beloppet som tillräckligt för West-
pays produktutvecklingsprojekt under överskådlig tid.  

Jag anser att Westpay har ett väl positionerat produktbjudande som stöder marknadsut-
vecklingen mot kontaktlösa betalningar. Vi fortsätter att förbättra våra resultat, men det 
finns fortfarande ett hårt arbete att göra. Under andra kvartalet ökade försäljningen med 15 
procent jämfört med föregående kvartal. Rörelseresultatet är fortfarande negativt men våra 
utgifter är under stram kontroll. Vår bruttomarginal förblir på höga nivåer och nådde 59 pro-
cent under första halvåret 2019. Vi har byggt en stark affärsmodell som bruttomarginalen ty-
dligt visar. Vi kommer att fortsätta med åtgärder för att förbättra Westpays framtida resultat. 
På grund av detta förblir jag övertygad om att vi är väl positionerade och har rätt affärsinrik-
tning, teamstorlek och teknikerbjudanden för att förlänga vår femåriga historiska tillväxtresa 
i framtiden. Min ambition under 2019 och därefter är att fortsätta det intensiva arbetet med 
teknikinvesteringar och hålla vår försäljningsaktivitet på högsta nivå.

Jag välkomnar dig som befintlig eller ny aktieägare att delta i denna emission. 

Sten Karlsson
Verkställande direktör

“Vår höga affärsaktivitetsnivå 
kommer att fortsätta genom att vi 
fortsätter etablera nya starka och 

långsiktiga kundrelationer inom 
fintech-området.” 

- Sten Karlsson, verkställande direktör
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Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 2 september var registrerad 
som aktieägare i Westpay äger rätt att erhålla teckningsrätter, 
vilka berättigar till företrädesrätt att teckna aktier i företräde-
semissionen. Varje befintlig aktie i Westpay berättigar till en (1) 
teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av 
en (1) ny aktie. 

Teckningskurs
3,00 SEK per aktie.

Teckningstid
Anmälan om teckning av aktier genom utnyttjande av tecknings-
rätter ska ske genom samtidig kontant betalning under peri-
oden 5 - 19 september 2019. Observera att teckningsrätter 
som inte utnyttjas blir ogiltiga efter teckningstidens utgång och 
förlorar därmed sitt värde. För att förhindra förlust av värdet på 
teckningsrätterna måste de antingen utnyttjas för teckning av 
aktier senast den 19 september 2019 eller säljas senast den 17 
september 2019.

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter sker på Nasdaq First North Growth 
Market under perioden 5 - 17 september 2019.

Emissionsvolym och belopp
Vid full teckning i företrädesemissionen kommer Westpay 
att tillföras cirka 33,8 MSEK före emissionskostnader, genom 
nyemission av högst 11 250 000 aktier. 

ISIN-koder
Aktien (WPAY):     SE0002169292
Teckningsrätt (WPAY TR):   SE0013102464
Betald tecknad aktie (WPAY BTA):  SE0013102472

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Företrädesemissionen omfattas till cirka 38 procent av 
teckningsförbindelser och till cirka 52 procent av garantiåta-
ganden. Företrädesemissionen omfattas således till 90 procent 
av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande 
cirka 30,4 MSEK.

Företrädesemissionen i sammandrag

Viktig information
Denna informationsbroschyr är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. Prospektet, som har godkänts och registrerats 
hos Finansinspektionen, har offentliggjorts och finns tillgängligt på Westpays hemsida, www.westpay.se samt på Erik Penser Banks hemsida, www.penser.se. 
Prospektet kan även beställas kostnadsfritt från Erik Penser Bank, Box 7405, 103 91 Stockholm, via telefon till 08-463 80 00 eller per e-post till emission@
penser.se.

Prospektet innehåller bland annat en presentation av Westpay, företrädesemissionen och de risker som är förenade med investering i Westpay och deltagan-
de i nyemissionen. Informationsbroschyren är inte avsedd att ersätta prospektet som grund för beslut att teckna aktier i Westpay  och utgör ingen rekommen-
dation att teckna aktier i Westpay. Investerare som avser eller överväger att investera i Westpay uppmanas därför att läsa prospektet.

Välkommen på bolagspresentation

Westpay kommer i samband med bolagspresentationerna informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. Lättare 
förtäring kommer att serveras.

12 september, kl 10.00, Erik Penser Bank Bolagsdagen, Apelbergsgatan 27 Stockholm, VD Sten Karlsson
Anmälan: bolagsdag@penser.se

17 september, kl 12.00, Erik Penser Bank, Apelbergsgatan 27 Stockholm, VD Sten Karlsson
Anmälan: seminarium@penser.se

Marknadsplats
Aktier som emitteras i företrädesemissionen kommer att bli 
föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market.

Motiv för Erbjudandet
Marknaden för betalningar har genomgått stora förändringar och 
denna utveckling förväntas fortsätta framöver. Förändringen är 
bred och sker inom flera områden såsom teknologi, regleringar 
och konsumentbeteenden. Teknikutvecklingen går framåt med 
kontaktlösa betalningar, nya alternativa betalmetoder och en 
ökad hantering av molnbaserade betalningar. I takt med att an-
delen digitala betalningar ökar i förhållande till kontanter så ökar 
även behovet av tillförlitliga säkerhetslösningar för att förebygga 
och förhindra bedrägerier. Vidare har mobiltelefonen blivit den 
primära interaktionspunkten för konsumenten där man hanterar 
de flesta av sina vardagstjänster, däribland betalningar.

Dessa förändringar skapar nya behov på marknaden av ytterlig-
are innovativa produkter inom betalområdet. För att finansiera 
denna utveckling och på så sätt tillgodose existerande och nya 
behov hos Westpays kunder föreligger ett kapitalbehov. 

Westpay genomför därför förestående företrädesemission 
som uppgår till cirka 33,8 MSEK före emissionskostnader, vil-
ka beräknas uppgå till cirka 3,5 MSEK. Nettolikviden om cirka 
30,3 MSEK tillsammans med finansiering från interna medel, 
bedöms som tillräckligt för Bolagets produktutvecklingsprojekt 
under överskådlig tid och avses disponeras för följande ändamål 
angivna i prioritetsordning:

• Återbetalning av lån genom bland annat kvittning av ford-
ringar mot Bolaget vid betalning av tecknade aktier; 4 - 5 
MSEK

• Finansiering av utvecklingsprojekt vilka ligger inom ramen 
för den normala verksamheten. Kostnaderna kommer hu-
vudsakligen vara hänförliga till egen och inhyrd personal, 
samarbeten med partners samt outsourcing; 24 MSEK

• Övriga operativa kostnader; 1 - 2 MSEK.


