
Meldingstjenester og digitale samtaler gjort enkelt

LINK Mobility er et 
teknologiselskap som 
gjør meldingstjenester 
og digitale samtaler 
enkelt.

LINK Mobility leverer løsninger for 
meldingskommunikasjon og digitale samtaler 
til bruk i kundedialog hos større selskaper, 
SMBer og det offentlige. Selskapet er, basert 
på volum av utsendte meldinger¹, ledende 
innen Communications Platform as a Service 
(«CPaaS») i Europa.

LINK Mobility børsnoteres 
Ikke for distribusjon eller offentliggjøring til eller i USA, Australia, 
Canada, Hong Kong  eller Japan, eller andre jurisdiksjoner hvor slik 
distribusjon eller offentliggjøring vil være i strid med gjeldende regler. 

¹Selskapets estimat

LINK Mobility børsnoteres

Nå kan du bestille aksjer i LINK Mobility, 
en ledende leverandør av meldingstjenester
og digitale samtaleløsninger.

ANNONSE

Denne teknologien muliggjør masseutsendelser 
av meldinger på tvers av plattformer slik at 
mottagere opplever å få personalisert, rask 
og oppdatert informasjon levert på den mest 
relevante og foretrukne måten. I 2019 leverte 
LINK Mobility 9,5 mrd. meldinger gjennom sitt 
system, og i juni 2020 hadde selskapet 33.000 
kundeforhold i Europa.



Fakta og figurer

Dette er 
LINK Mobility

LINK Mobility har som mål å 
gjøre det enklere for selskaper 
og offentlige aktører å bruke 
meldingstjenester og digitale 
samtaler som en effektiv del av sin 
dialog med kunder og brukere. 

Som spesialist på Communications 
Platforms as a Service 
(«CPaaS») leverer LINK Mobility 
løsninger som er skalerbare og 
funksjonelle på tvers av bransjer, 
geografi og plattformer – enten 
kommunikasjonen skjer over 
SMS, WhatsApp, Viber eller andre 
kanaler. 

LINK Mobilitys løsninger brukes i 
dag på områder som blant annet 
kundeservice, kundeengasjering, 
markedsføring, varslinger, 
betalingsløsninger mm. 

Selskapet er meget godt 
posisjonert for å levere flerkanals 
meldingshåndtering og de 
komplekse løsningene som kreves 
for å bli markedsledende.

LINK Mobility har til hensikt å 
styrke sin internasjonale posisjon 
ytterligere både i og utenfor Europa 
gjennom både organisk vekst og 
strategiske oppkjøp. 
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Meldinger og digitale samtaler 
er en uunnværlig del av kundedialog

Økt fokus på forbedring 
av kundereiser hos merkevarer
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Både forbrukere og merkevarer 
velger «mobil først» i all interaksjon
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Vilkår
Det offentlige tilbudet om kjøp av aksjer er rettet mot 
investorer i Norge, og involverer følgende vilkår: 
• Minimum bestilling på NOK 10.500. 
• Maksimum bestilling på NOK 2.499.999. 
• Pris per aksje: NOK 47,00
• Se prospektet for fullstendig informasjon om alle vilkår 

og en beskrivelse av risikofaktorer forbundet med kjøp av 
aksjer i selskapet. 

Bestilling
• Bestillingsfrist 20. oktober 2020 kl. 12.00 (med forbehold 

om endringer). 
• Bestilling for private personer bør gjøres elektronisk på 

www.abgsc.no, www.carnegie.no eller  
www.sb1markets.no. Bestilling for juridiske enheter må 
gjøres ved å returnere bestillingsblankett per epost, post 
eller personlig. Se adresser i høyre kolonne.  

• Bestillingsblankett følger som vedlegg til prospektet. 
• Bestilling må være mottatt innen fristens utløp. 

Tidslinje
• Informasjon om tildeling er forventet å være 

tilgjengelig 21. oktober 2020 for de som har tilgang til 
investortjenester i VPS. 

• Det er forventet at handel i aksjene på Oslo Børs vil starte 
den 21. oktober 2020. Handelen i aksjene vil være betinget 
de første to handelsdagene, og tilbudet kan under gitte 
forutsetninger kanselleres i denne perioden.

• Betalingsdato i det offentlige tilbudet er satt til den 22. 
oktober 2020. Merk at pengene skal være på konto senest 
den 21. oktober 2020.

• Alle datoer med forbehold om endringer. 

Spørsmål
Spørsmål kan rettes til 
ABG Sundal Collier på telefonnummer +47 22 01 60 00, 
Carnegie AS på telefonnummer +47 22 00 93 60 eller 
SpareBank 1 Markets på telefonnummer +47 24 14 74 00. 

Kopier av prospektet er tilgjengelig på følgende adresser:
• ABG Sundal Collier ASA, Munkedamsveien 45E,  

P.O. Box 1444 Vika, N-0115 Oslo, Norway 
Tel: +47 22 01 60 00, E-mail: subscription@abgsc.no

• Carnegie AS, Fjordalléen 16, 5th floor, Aker Brygge,  
P.O. Box 684 Sentrum, N-0106 Oslo, Norway 
Tel: +47 22 00 93 60, E-mail: subscriptions@carnegie.no

• SpareBank 1 Markets AS, Olav V’s gate 5,  
P.O. Box 1398 Vika, N-0114 Oslo, Norway 
Tel: +47 24 14 74 00, E-mail: subscription@sb1markets.no

Elektronisk prospekt
• www.abgsc.no
• www.carnegie.no
• www.sb1markets.no

Viktig informasjon
Kjøp av aksjer er forbundet med høy grad av risiko for tap av 
deler av eller hele investeringen. Mer informasjon om dette 
og andre forhold det er viktig å gjøre seg kjent med før en 
investeringsbeslutning fattes, er inntatt i prospektet. 
Alle som vurderer å kjøpe aksjer i LINK Mobility, må lese 
og gjøre seg godt kjent med innholdet i prospektet før 
en eventuell investeringsbeslutning fattes for å forstå 
potensielle risikoer knyttet til en beslutning om å investere i 
selskapet. Denne brosjyren er kun for informasjonsformål og 
skal ikke forstås som et tilbud om investering i verdipapirene 
som omtales. Brosjyren gir ikke grunnlag for å fatte en 
investeringsbeslutning. 

Finanstilsynets godkjenning av prospektet skal ikke forstås 
som en anbefaling fra Finanstilsynet om en investering i 
aksjene i LINK Mobility. 

Mer informasjon
For ytterligere informasjon om LINK Mobility, tilbudet, 
juridiske og skattemessige forhold samt risikoforhold ved 
LINK Mobility og en investering i aksjene henvises det til 
prospektet. 
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