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Bokföring, redovisning och  
affärssystem som molntjänst.



promikbook

 ett säkrare sätt att  
      se in i framtiden

Vd har ordet
Redovisnings- och revisionsbranschen är inne i en 
avgörande förändringsfas. Revisionen flyttar ner i 
värdekedjan. Snabb och relevant rapportering blir 
viktigare för fler stora, men också för mindre och 
medelstora företag. Idag behöver alla ekonomi-
chefer raka och snabba verktyg för rapportering till 
vd och styrelse. Samtidigt vill småföretag ha en 
snabb, enkel och om möjligt automatisk bokföring.

Det ligger stora affärsmöjligheter i att snabbt 
erbjuda avancerad affärsredovisning till medel stora 
företag och automatisk fakturering/bokföring till  
de små. Dagens programutveckling, att arbeta 
direkt mot nätet, ger stora fördelar i både skala  
och kostnader. PromikBook har bred och gedigen  
erfarenhet av programutveckling inom ekonomi, 
skatt och företagsanalys. Branschen har under de 
senaste 20 åren genomgått flera avgörande faser. 
Jag har sett tillfällen dyka upp och lyckats vara 
med då branschen tagit stora steg framåt. Nu är 
det dags för ett nytt.

Konventionella programvaror har sina begräns-
ningar. Dagens affärssystem moderniseras kontinu-
erligt men grundstrukturen är ofta mycket gammal. 
Dagens teknik med nätets möjlighet att bygga 
även affärssystem som molntjänst öppnar enorma 
möjligheter.

Ekonomi är färskvara och skall behandlas som  
sådan. Ekonomiska rapporter en månad i efter- 
hand är inte ointressanta men klart inaktuella.  
I vårt nya system är e-fakturor med automatisk 
kontering en självklarhet. Likviditetsrapporter  
och prognoser levereras automatiskt. Inbyggt  
prognosverktyg ger en snabb och tydlig bild av  
vart företaget är på väg. Företagets ekonomiska 
utveckling jämförs automatiskt med branschens.

Vårt molntjänstbaserade och plattforms-
oberoende system lyfter bok föring, redovisning  
och ekonomistyrning från att vara passivt bakåt-
blickande till att bli ett aktivt verktyg, ett styrande 
hjälpmedel i den dagliga beslutsprocessen. Med 
enkel tillgänglighet via smarta telefoner flyttar vi 
fram positionerna och når en helt ny marknad.

Vi tror starkt att nätet och molntjänstteknik  
är nästa stora möjlighet för ekonomiprogram  
och affärssystem. PromikBook har nu funnits i ett 
och ett halv år och har en stor mängd användare. 
Tror du på denna nya marknad skall du satsa på 
denna emission.

På återhörande
Hans Orre
vd PromikBook



Emissionsbakgrund
PromikBook utvecklar idag program-
serien Promik och www.promikbook.com. 
Bägge utvecklas med egna medel. 

Vår bedömning av www.promikbook.com 
är att den har en mycket god poten tial.  
Vi tror också att fler inser denna  
affärsmöjlighet. Vår molntjänst www.
promikbook.com har nu ett stort antal 
använ dare med hög tillväxt. Systemet  
har funnits i ett och ett halvt år och upp-
skattas mycket bland våra användare. 

Det är nu dags att ta nästa steg där vi  
vill öka produktutvecklingen och satsa 
resurser på marknadsföring och försälj-
ning. Vi vill helt enkelt bli mycket större. 

Molntjänster har många lockande för-
delar. PromikBook har det tekniska 
kunnandet för molntjänstutveckling 
men framför allt kunskap om ekonomi, 
redovisningssystem, analyser, budget och 
kunskapen i att utnyttja given informa-
tion. Den nya tjänsten har all pedagogik 
och tydlighet från äldre program plus alla 
de fördelar som molntjänster kan erbjuda, 
som enkelhet i användande och snabb 
förståelse samt tillgänglighet och stora 
utvecklingsmöjligheter.

Tre av våra fördelar:

1    PromikBook har stor erfarenhet från att utveckla 
ekonomiprogram. I erfarenhetsbanken ligger inte 
bara Promik utan också WinSkatt och övriga 
program i Win-serien.

2    Ledningen i PromikBook har utvecklat tjänster  
direkt för internet, som skatterådgivningen  
SvarTotal och det enkla analysprogrammet  
EC-report.

3    Vår nya tjänst täcker hela ekonomiområdet,  
från enkel fakturering via automatisk bokföring  
till analys och automatiska rapporter i enkel  
pedagogisk form.

Kunder idag
PromikBooks största kundgrupp till antalet är  
mindre företag. Det är företag som använder  
www.promikbook.com för sin redovisning,  
fakturering och analyser. 

En annan mycket viktig kundgrupp för Promik-
Book är redovisningsbyråer och redovisningskon-
sulter. En viktig kategori är revisionskedjorna, som 
pwc och ey, samt andra större aktörer, som Länia 
och Modern ekonomi. De är få till antalet men 
stora till antalet användare. 

Produkter idag
Promik erbjuder kontroll över framtiden genom att 
ur dagens och gårdagens siffror hitta mönster, vägar 
och lösningar som stärker framtiden. Promik är ett 
program som löpande uppdateras, förutsättning-
arna i ekonomibranschen är i ständig förändring. 
Det betyder att de flesta kunder prenumererar på 
programmet, med en kostnad varje år. Den andra 
mycket viktiga produkten är www.promikbook.com  
som är ett komplett system för redovisning, faktu-
rering och företagsanalys. I plattformen finns också 
budgetering, valutakonvertering och koncern-
rapportering. 



PromikAnalys
Importerar sie-data (bokföringens alla siffror och 
poster) och ger automatiska analyser i klartext, 
prövar alternativa beslut och jämför företaget med 
branschvärden samt presenterar kommande  
kassaflöden

PromikBudget
Skapar en komplett budget med resultat, balans 
och likviditet, per år och månad.

PromikVärdering
Med historia och budget värderas företag med  
substansvärde, eva, p/e-tal och avkastningsvärde.

Promik Engelsk version
Engelsk version är en kopia av PromikAnalys.  
Engelsk och svensk presentation delar på  
samma datafil.

PromikBook
 I den plattformsoberoende internettjänsten  
www.promikbook.com finns följande  
tjänster och produkter:

 ■ Boakföring

 ■ Fakturering

 ■ Balans- och resultatrapporter

 ■ Kassaflödesrapporter

 ■ Simulator

 ■ Dokumentbibliotek

 ■ Budget

 ■ Valutakonvertering

 ■ Koncernrapportering

Vi planerar följande nya delar under 2014:

 ■ Lön

 ■ Anläggningsregister

 ■ Offert och order

 ■ CRM

 ■ Företagsvärdering

PromikBook innehåller också funktionalitet  
för transaktionsbaserade tjänster. Dessa är:

 ■ Inkassohantering

 ■ Automatisk utskrift och kuvertering

 ■ Elektroniska fakturor

 ■ Inscanning av fakturor

Försäljning av tilläggstjänster sker genom tre  
olika paketlösningar förutom de transaktions-
baserade tjänsterna.

PromikBook finns också i en version för den 
norska marknaden och är översatt till fyra olika 
språk.  

       ett verktyg  
för att hitta och lösa  
flaskhalsar



Vi har en bred anslutning av mindre företag som 
idag till stor del själva sköter bok föring,  
löner etc.

Möjligheten för redovisningskonsulter att  
effektivisera sina tjänster och samtidigt öka värdet  
i rådgivning och redovisning gör redovisnings-
byråerna till nyttjare av vår tjänst. Redovisnings-
konsulterna fungerar då också som ambassadörer  
gentemot sina kundföretag.

Utvecklingen mot ett komplett affärssystem  
passar de företag som är för små för att investera  
i ett sådant. Men även de medelstora kommer  
att lockas av enkelhet i struktur och funktioner. 
Möjligheten att arbeta fritt på nätet och en mycket 
attraktiv prisbild är svår att tacka nej till.

Målgrupp
Målgruppen är bred. Den nya tjänsten kan med 
fördel användas av alla Sveriges små och mellan-
stora företag. Redan idag finns ett stort antal 
anslutna användare. Vi kommer att etablera  
samma tjänst i flera länder inom eu-området.  
Utanför eu är Norge en intressant marknad där  
vi redan har en fullt fungerande norsk version. 
Borttagandet av revisionsplikten för små bolag 
gynnar vår tjänst. Behovet av egen kontroll och 
styrning med prog noser och analyser kommer  
hela tiden att växa.

Vision
Visionen är enkel. Genom förenklad och auto-
matiserad bokföring skapar vi utrymme för fler 
affärer. Med analyser, prognoser och struktur-
förbättringar skapar vi ett bättre utfall. Ökad 
kontroll leder till minskad oro, stress och färre  
kortsiktiga beslut. Detta bygger starka och  
välmående, friskare och därmed djärvare företag.

Visionen är att minska arbetstiden och öka  
vinsten – en förenklad vardag för alla företag.

Varför köpa aktier i PromikBook?

1    PromikBook har bred och långvarig erfarenhet  
av att skapa, lansera och sälja tjänster och  
program för ekonomi, skatter och redovisning.

2    PromikBooks programserie Promik är väl  
etablerat med god potential att öka.

3    Borttagandet av revisionsplikten gynnar  
tjänster som erbjuder ökad ekonomisk  
kontroll och styrning.

4    www.promikbook.com expanderar kraftigt.

5    Molntjänster etablerar sig på nya områden.

6    Molntjänster är effektiva, enkla att använda.

7    Möjligheten till kringtjänster är stor, exempelvis 
utbildning.

8    Kostnaden för kunden att utnyttja tjänsten kan 
hållas låg.

9    Det stora antalet användare innebär att vi är kända 
på marknaden.

2 000 000 kr är redan tecknat via teckningsförbin-
delse, vilket motsvarar 46 % av emissionsvolymen. 

För mer information se memorandum.

       ett verktyg  
för att hitta och lösa  
flaskhalsar
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Företrädesemissionen  
sammandrag

Aktien PB

ISIN-kod SE0005677804

Teckningstid 3 mars – 17 mars 2014

Teckningskurs 0,52 kronor 

Emissionsvolym 4 315 576 kr

Värde pre-money 17 262 305 kr 

Betalning senast 17 mars 2014

Aktiekapital 715 139 kronor

Första handelsdag Beräknat 27 mars 2014

Övertilldelningsoption 1 560 000 kr

PromikBook AB
Tel 08 545 888 30 | info@promikbook.com
Kronhusgatan 11, 411 05 Göteborg

www.promikbook.com

http://www.promikbook.com

