
 

BLI EN DEL AV WELCOME 
MÖJLIGHET ATT KÖPA AKTIER I WELCOME ONLINE AB 

MELLAN DEN 15 JULI -  31 AUGUSTI 2019 



 

#UNITEWITHWELCOME 
Welcome är ett resultat av vårt moderna samhälle, ett samhälle där längtan 
efter trygghet, harmoni, lugn och ro alltid är med oss. 

 

Våra tjänster är byggda för den vanliga människan, den vanliga familjen, unga människor, människor 

mitt i livet, seniorer, pensionärer. Vi alla som försöker få livspusslet att gå ihop!  Det är just därför som 
Welcome finns! Våra tjänster gör livet enklare, tryggare och framförallt lite trevligare! 

Allt börjar med ett hembesök av en certifierad och legitimerad representant, som utgår från tydlig 
checklistor i tjänsten ”Hemmakollen”. 

Det är här resan mot ett tryggare och trevligare liv börjar! 



 

VARFÖR WELCOME? 
Vi är – En trygghet & servicepartner med socialt ansvar som avlastar vanliga människors liv. 

Våra tjänster – Levereras både till dig som privatperson, och till din arbetsplats.  

Till dig som privatperson: levererar vi hushållsnära tjänster med stort fokus på trygghet i Era liv! 

STARKT TILLVÄXTBOLAG 
Vi har under ett antal år lagt vår fokusering på att utveckla marknadens vassaste produktsortiment. 

Idag är vi unika, och växer snabbt genom att vi har förstått, och anpassat vårt produktsortiment efter 
ett modernt samhälle, Där längtan efter trygghet är stor.   

UNIKA TJÄNSTER FÖR DEN VANLIGA 

MÄNNISKAN 
Egentligen är det enkelt! 

Eftersom samhället idag inte klarar av att leverera ”trygghet” för alla människor, är behovet av trygg-
hetstjänster enormt. Vi jobbar enkelt, personligt, och framförallt nära vanliga människor. 

Allt börjar med ett hembesök av en certifierad och legitimerad representant, som utgår från tydliga 
checklistor i tjänsten ”hemmakollen”. 

Egentligen börjar det ett steg tidigare, där vi kontaktar villaägare (via brev och uppföljningssamtal per 
telefon) och presenterar tjänsten ”Hemmakollen”.  Avgiften för besöket garanterar att vi utför tjänsten 
seriöst, med utbildad personal och med kundens bästa framför ögonen. 

Finns det behov av förbättringar, kan vi leverera flera produkter genom eget sortiment, eller via samar-
betspartners. Vårt partnernätverk levererar både trygghetstjänster och trygga hushållsnära tjänster. 

Samtliga tjänster debiteras via Welcome. Allt för kundens bästa, med tryggheten i centrum! 

MÖJLIGHET TILL SNABB ÖKNING 2019 
Vi är unika med vår tjänst, efterfrågan är stor, och behovet är enormt! 

Men det går för långsamt. Så för att kunna hjälpa fler människor, behöver vi bli fler! 

Vi behöver helt enkelt fler händer. Och med mer resurser skalar vi snabbt upp verksamheten så att vi 

når fler människor! Vår ambition är att vi under hösten 2019 skall kunna anställa fyra nya ”Welcome 

hemma representanter”, och två nya ”kundbokare”. 



 

KUNDKOMMENTARER & NYEMISSION 
Tjänsten "Hemmakollen" - "En riktigt trevlig tjänst, detta rekommenderar jag gärna vidare"!  
(ett citat från två kunder, Ulla och Eivor, båda från Markaryd i Småland) 

 

Vi har hittat en "ny nisch", ett behov som är så jordnära att det nästan är för enkelt! 
- Den enkla förklaringen är att alla är inte bra på allt. Även om det förväntas från oss! 
- Det är självklart att alla människor direkt byter batteri i brandvarnaren när det tar slut! 
- Det är självklart att alla människor vänder brandsläckaren, och kontrollerar att den står på grönt! 
- Det är självklart att alla människor vet hur man får tag i en "bra hantverkare", eller en trygg leverantör 
som man kan lita på! 

Eller, är det inte så? 

 

Welcome hjälper den vanliga människan med allt detta, och mycket mer! 

Våra tjänster hjälper dig med servicetjänster- och trygghetsprodukter, säkerhetslösningar, hantverkare, 
städtjänster, fönsterputs, trädgårdshjälp, elavtal, telefoni, hemma-IT (så allt fungerar). 

Tjänsten "Hemmakollen" vänder sig primärt till småhusägare, där vi tillsammans, efter en tydlig check-
lista, strukturerat går igenom säkerhetsnivå rörande inbrott- och brandskydd i fastigheten. 

Steg två i genomgången inriktar sig på fastighetsägares kommande projekt, och ambitioner. På detta 
sätt skapar vi i lugn och ro en tydlig bild över fastighetsägarens planer inför framtiden, och kan på detta 
sätt komma med kreativa förslag som dessutom ofta kan generera repeterande inkomster. 

Planer som vi förädlar genom att erbjuda bra lösningar till kunden, direkt från oss, eller via samarbets-
partners. 

Vi är unika, vi är precis i början, och vi får så fantastisk feedback! Varje dag!  

"Varför är det ingen som har börjat med detta tidigare?" (Citat från Gunnel i Höganäs) 

 

Nyemission = Vi behöver din hjälp!  

Så vi hoppas att just du är intresserad av att investera i ett "jordnära framtidsprojekt"!? 

Vi behöver nå ut till fler människor och snabbare! 

Vi är unika med vår tjänst, efterfrågan är stor, och behovet är enormt! 

Men det går för långsamt. Så för att kunna hjälpa fler människor, behöver vi bli fler! Vi behöver helt en-
kelt fler händer. Och med mer resurser skalar vi snabbt upp verksamheten så att vi når fler människor! 

Detta är den enkla anledningen till att vi nu tar in extra kapital. 

Welcome har haft en stabil resa sedan starten och idag är vi ett företag med flera unika tjänster i vårt 

bagage. Vi ser att nyemissionen kan ge oss de medel vi behöver för att ta de steg vi behöver, och för att 

snabbt etablera oss som Service- och Trygghetsföretaget i hela Sverige. 

Allt för den vanliga människan! 



 

VÅRA TJÄNSTER 

Hemmakollen 
• Service och Trygghetstjänster med stort fokus på trygghet i vanliga människors liv! 

• Trygga hushållsnära tjänster, som hjälper till att få livspusslet att gå ihop. 

• Tjänsterna startas ofta i samband med en ”Hemmakollen genomgång”.   

 

1. Tjänsten "Hemmakollen" vänder sig primärt till småhusägare, där vi tillsammans, efter en tydlig 
checklista, strukturerat går igenom säkerhetsnivå rörande inbrott- och brandskydd i fastigheten. 

2. Steg två i genomgången inriktar sig på fastighetsägares kommande projekt, och ambitioner. Hur ser 
det egentligen ut? Finns det bra kontakter med leverantörer, eller kan vi hjälpa kunden direkt, eller via 
våra samarbetspartners? 

 

På detta sätt skapar vi i lugn och ro en tydlig bild över fastighetsägarens planer inför framtiden, och kan 
efter mötet komma med kreativa förslag som dessutom kan generera repeterande inkomster. 

 

• Samtliga tjänster är skapade för den vanliga människan, och är ett resultat av vårt moderna samhälle, 
ett samhälle där längtan efter trygghet, harmoni, lugn och ro alltid är med oss. 

För mer information se: www.hemmakollen.se 

 

Tjänsteutbud: servicetjänster- och trygghetsprodukter, säkerhetslösningar, hantverkare, städtjänster, 
fönsterputs, trädgårdshjälp, el-avtal, telefoni, hemma-IT (så allt fungerar) 



 

Kommande spännande tjänster 

under uppbyggnad, som lanseras fullt ut under 2020 

 

Welcome Finna 

• Finna.nu är en söktjänst & nummerupplysning med socialt ansvar i centrum. 

• Söktjänsten hjälper dig att finna företag, produkter och tjänster, genom webb, App eller telefon. Sök-
ningar helt beroende på dina behov. 

• Söktjänsten är ett effektivt verktyg för vårt partnernätverk, som når ut med sina tjänster till rätt mål-
grupp. 

För mer information se: www.finna.nu 

 

Welcome Business 

• ”Welcome Telefonpassning/kundtjänst” är en smart B2B tjänst som hjälper mindre och medelstora 
företag (våra samarbetspartners) med en ”telefonist på distans”, så att den inringande kunden alltid får 
svar. 

Denna tjänst är en utbyggnad av vår befintliga kundtjänst, som även kommer att supportera våra sam-
arbetspartners. Tanken är att säkerställa så att kunden alltid får bra och snabb service även när kunden 
kommunicerar direkt med någon av våra samarbetspartners.  

För mer information se: www.welcomebusiness.se 



 

Trygghetstjänsten ”Hemmakollen” 
 

Hemmakollen är resultatet av ett otryggt samhälle, där längtan efter trygghet, lugn och ro alltid är med 
oss! Tillsammans med våra kunder har vi utvecklat tjänsten ”Hemmakollen”, en tjänst där vi går igenom 
ett par viktiga områden i just Ert hem. 

Trygghet är något som allt fler värderar högt, och tänker på. Men hur är det egentligen i huset där du 
bor? Har du sett över viktiga områden som brandskydd, inbrottsskydd, lås och ventilation? 

När vi kommer hem till en privatperson så legitimerar vi oss alltid, så att du skall veta vem som har 
utfört ”Hemmakollen” i just Ert hus. Efteråt får Ni en sammanställning på hur Er status är, och  förslag 
på förbättringsområden. 
 

Följande delar ingår: 

• Brandsäkerhet (genomgång av brandvarnare, brandsläckare, utrymningsvägar) 

• Inbrottssäkerhet (genomgång av lås, larm, belysning) 

• Ventilation (ventilationsmätning) 

• Extratjänst (rensning av imkanal) 

 



 

INVESTERINGSVILLKOR 
Detta är en första emission och vi är nyfikna på om Du/Ni vill vara med i ett spännande projekt. Genom 
att vara med ”från början”, skapas ypperliga möjligheter att senare vara med på flera emissioner, då till 
rabatt på emissionskursen. 

Det här är Crowd Founding, vi kommer denna gång enbart att söka kapital via sociala medier. 

Följande villkor gäller : 

 

• Welcome kommer max att emittera 2 000 000 aktiver á 2 SEK styck 

• En aktie ger rätt till full utdelning fr o m innevarande år (2019) 

• Minsta post att anmäla intresse för är 1 000 aktier á 2 SEK styck, eller 2 000 SEK 

• Största post att anmäla intresse för är 250 000 aktiver á 2 SEK styck, eller 500 000 SEK 

• Vid första emissionen kommer vi att skriva ut ”fysiska” aktiebrev 

• Aktieboken kommer att förvaltas av företaget 

• Tilldelning av aktier kommer att ske för att skapa en bred ägarbas 

RISKER MED AKTIER 
Vi vill betona att det aldrig är helt riskfritt att investera i aktier.  



 

VAD INGÅR I INVESTERINGEN? 
Den minsta summan att investera är 2 000 kr, där alla får ett gåvopaket i egenskap av delägare. Investe-
rar du mer får du bättre gåvopaket. Vad som ingår i paketen kan du se nedan. 

 

 PAKET 1 PAKET 2 PAKET 3 PAKET 4 

2 000 KR    X    

5 000 KR    X   

10 000 KR     X  

20 000 KR      X 

1:   2000:- 2 st rabattcheckar avseende 25% rabatt på hemmakollen avgiften för din granne eller nära 

 & kära. 

2:   5000:- Hemmakollen i ditt hem, inklusive montering av brandvarnare (samt 5 st rabattcheckar av

 seende 25% rabatt på hemmakollen avgiften för dina grannar eller nära & kära). 

3:   10000:- Hemmakollen i ditt hem, inklusive montering av brandvarnare & brandfilt (samt 10 st ra

 battcheckar avseende 25% rabatt på hemmakollen avgiften för dina grannar eller nära & kära). 

4: 20000:- Hemmakollen i ditt hem, inklusive montering av brandvarnare & brandfilt & Brandsläck-

are (samt 20 st rabattcheckar avseende 25% rabatt på hemmakollen avgiften för dina grannar el-

ler nära & kära). 

 

Hemmakollen i ditt hem 

En av våra representanter kommer ut till dig och utför en Hemmakollen check av din bostad och bero-

ende på paket monterar upp de produkter som ingår. Vi begränsar oss att utföra  hemmakollen från 

Skanör i söder till Stockholm i norr. I kommande expansion längre fram utökas serviceområdet.  

Det är endast tillåtet att använda en (1) rabattcheck per tillfälle. 



 

ÄGARBILD 
Welcome Online AB ägs idag av Björn och Susanne Hallberg, bosatta i Osby i Skåne. 

Ärende finns inne på Bolagsverket om att öka bolagets aktiekapital från 100.000 kr till 

500.000 kr, samtidigt som aktiernas nominella värde ändras från 100 kr till 10 öre,  

vilket innebär att det finns 5.000.000 aktier. 

Om det blir fulltecknat med 2.000.000 nya aktier, innebär det att övriga aktieägare 

kommer att inneha ca 29 % av aktiekapitalet. 

Marknad 
En ”Welcome Hemma Representant” skall efter introduktionsperioden genomföra 100 - 140 Hem-
makollen genomgångar/månad. 

 

Ambitionen är att under hösten 2019, anställa fyra Welcome Hemma Representanter, och under 2020 

ytterligare tio representanter.  

 

Vår målsättning är att genom nyemissionen öka tempot, så att vi under 2021 når ut till över 16000 vil-
laägare/år, vilket är 0,8% av Sveriges totalt 2.068.000 småhus. 

Källa SCB: https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/boende-i-sverige/ 

Marknaden är minst sagt enorm! 

https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/boende-i-sverige/


 

Budget 2019 - 2021 
 



 

Balansräkning 31.12 2018 

Proformabokslut 30.6 2019 



 

SÅ GÖR DU 
Efter att du läst igenom detta investeringsmemorandum, blir du delägare genom följande steg: 

1. Fyll i anmälningssedeln/formulär på hemsidan www.welcomecorporate.se 

2. Du får en bekräftelse och en inbetalningsanvisning 

3. Du betalar senast på sista likviddagen 

4. Du erhåller en kvittens på betalningen 

5. När emissionen är registrerad på Bolagsverket (beräknas ske 1-15/9-2019) 

6. Vi skickar ut aktierna inom en vecka därefter. 

START TECKNINGSPERIOD 

Från 15 juli kan du teckna aktier genom att fylla i anmälningssedeln/formulär och 
skicka den till oss på Welcome. www.welcomecorporate.se 

SLUT TECKNINGSPERIOD 

Sista svarsdag att teckna aktier. 

BEKRÄFTELSE PÅ TECKNING 

Du kommer när vi fått in din anmälningssedel få en bekräftelse samt en avräknings-
nota och en separat betalningsinstruktion via mail som bekräftar din teckning samt 
beskriver hur du betalar för dina tilldelade aktier.  

LIKVIDDAG 

Denna dag måste du senast betala in likviden för dina tilldelade aktier. Likvid måste 

vara oss tillhanda senast 2 september 2019. 

LEVERAND AV AKTIER 

Senast detta datum skall ni ha era aktier. 

15 JUL 

31 AUG 

31 AUG 

17 SEP 



 

WELCOME ONLINE AB 

VI FINNS I GÖTEBORG, STOCKHOLM OCH OSBY 

Organisationsnummer: 556775-4196 / Bankgironummer: 439-7014 

En del av HBG, Hallberg Group AB 

Post: Box 20, 283 21 Osby, Sweden 

Växel/Switchboard: +46 479-151 00 

Göteborg: (Mässans gata 18), 402 24 Göteborg 

Växel: 031-330 34 00, Kundtjänst: 031-310 03 60 

kundtjanst@welcomecorporate.se 


