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Smartare delbetalning

Divide AB (publ) är ett publikt aktiebolag som 
erbjuder konsumentkrediter i enlighet med 
lagen (2014:275) om viss verksamhet med 
konsumentkrediter. Bolaget står under tillsyn 
av Finansinspektionen.

 

“Delbetala vad du 
vill, till vem du vill” 
 

AFFÄRSIDÉ: Divide erbjuder privatpersoner 
möjligheten att delbetala vad som helst på 
12 månader, oavsett mottagare till 2% effektiv 
årsränta. Delbetala allt från ett fynd på 
blocket till mobilräkningen.
 
AFFÄRSMODELL: Samtliga delbetalningar 
löper på 12 månader med rak amortering. 
Vid nyttjande av delbetalningsutrymmet 
(krediten), debiterar Divide en 
transaktionsavgift om 2%. Vidare erbjuder 
Divide möjligheten att pausa månatlig 
amortering mot en pausningsavgift 
motsvarande 1% av utestående skuld. 

Affärsmodellen möjliggör således en årlig 
intäkt motsvarande 2-14% av bolagets totala 
utlånade kapital.
 
VISION: 500 000 nöjda kunder år 2021. 
Planerad listning och IPO från 2019.
 
TJÄNSTEN: Divide kan kort sammanfattas 
som en “Swish” med kredit. Kunden laddar 
ned mobilapplikationen Divide - Smartare 
Delbetalning (iOS & Android) och ansöker om 
ett delbetalningsutrymme. Via appen skapar 
kunden nya delbetalningar genom att ange 
valfritt belopp. Pengarna överförs alltid till 
kundens angivna bankkonto och kan därefter 
disponeras fritt för att delbetala vad som 
helst. 
 
FINANSIERING AV DIVIDES UTLÅNING 
baseras på eget kapital som finansieras 
via nyemissioner från befintliga och nya 
aktieägare. Under 2018 skall två planerade 
nyemissioner om totalt 750 mSEK genomföras. 
Tecknings Erbjudandet är utformat i syfte 
att nya aktieägare även blir kunder, som 
därmed får möjligheten att nyttja investerat 
kapital i form av ett delbetalningsutrymme. 

Finansieringsmodellen är unik i sitt slag 
och tillför såväl kapital för utlåning som 
nya kunder vilket resulterar i en positiv 
värdeutveckling av verksamhet och Divides 
aktie. 

Styrelse har beslutat att stärka kassan 
genom aktuell nyemission om totalt 7,5 
mkr.  Emissionslikviden avses användas för 
finansiering av operativa kostnader under 
2018, samt genomförandet av A-runda om 
totalt 250 Mkr som ligger till grund för utlåning 
till nya kunder.

Erbjudandet i Sammandrag 
 

PRIS PER AKTIE 500 kr

PRIS PER AKTIEPOST 50 000 kr

MINSTA TECKNINGSPOST 100 AKTIER

TOTALT ANTAL AKTIER 15 000 ST

EMISSIONSBELOPP 7.5 mSEK

VÄRDERING PRE-MONEY 250 mSEK
Förväntad värdeutveckling 2018-2019 

*) Avser bolagets förväntade värdering i miljoner kronor

BÖRSEN
259*

Q1 2018 Q2 Q3 Q4 Q1 2019 Q2 Q3
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1 666*

3 333*


