
STORYSPOT

     
      Fundforward (FFWD) presenterar  
      investeringserbjudande #1:



FFWD erbjuder nu möjligheten att delta i investeringen i 
ljudberättarappen Storyspot som tillgängliggör historier med 
utgångspunkt från platserna vi lever på. Historierna som format 
och fortsätter att forma människan. Genom att ge lyssnarna ett 
starkare sammanhang och en tydligare förankring bidrar 
Storyspot till stora kulturella värden. Målsättningen är att nå en 
miljard lyssnare globalt och investeringen ska användas för att 
öka utvecklingstakten genom att nå fler kunder med en redan 
fungerande intäktsmodell. 

Fundforward FFWD AB 
Bergsunds Strand 15, 7 tr 
117 38 Stockholm 

www.fundforward.se 

http://www.fundforward.se


OM BERÄTTANDE 
Världen står inför flera sociala utmaningar. Globaliseringen 
har lett till att människor inte känner samma närhet till sin plats 
längre och känner sig avskärmade från varandra. Men genom 
den personliga berättelsen underlättas människors förmåga 
till anknytning, trygghet och   engagemang och dessutom  
bryts den isolering som finns på många håll idag.  

Berättartraditionen är mänsklighetens äldsta  form av 
kommunikation och genom den skapas möjligheten att 
bevara kulturarv som annars riskerar att gå förlorade. Att 
dessutom låta flera röster höras skapar ytterligare värde till 
platsen, bidrar till inkludering och väcker nya perspektiv. 

 

         Segmentet audio är en marknad i stark  
         tillväxt – i Sverige ökade strömmande  
         musik/poddtjänster från 29% (2015) till  
         65% av internetanvändarna. (2021). 



OM STORYSPOT 
Storyspot är en app där användare kostnadsfritt kan spela in, 
dela och lyssna på korta platsspecifika berättelser som filtreras 
via plats, språk, berättare/“storyspotter” och kategori. 
Historierna är lätta att dela i sociala medier och det har 
etablerats ett berättarcommunity av engagerade användare. 

Storyspot har en väl fungerande intäktsmodell med kunder 
inom offentlig förvaltning, museer, kyrkor, destinationsbolag 
mm. Affärsmodellen är skalbar och med sin automatiserade 
intäktsmodell har man lagt grunden till en snabb tillväxt med 
målet internationalisering inom ett par år. 

Storyspot har dubblerat omsättningen och nästan tripplat 
vinsten det senaste året och planerar fortsatt en kraftig 
omsättningsökning med bibehållen vinst. 

För att kunna växa ytterligare så ska Storyspot nu göra en 
satsning på vidareutveckling och automatisering av befintlig 
SaaS-lösning samt olika marknadsföringsinsatser med syfte att 
nå fler användare i Sverige för att sedan - 2023/2024 - lansera 
internationellt. 

Till denna kapitalanskaffningsomgång om 1,6 miljoner sek 
bjuder Storyspot nu in investerare till nedanstående 
erbjudande genom Fundforwards modell:



 

 

VD och grundare: Lisa Evertsson Norrevik 
Startår: 2017 
Antal anställda: 5 

          2020      2021 
Omsättning (resultat):        760 KSEK  (175 KSEK)     1,5 MSEK (500 KSEK) 
Antal nedladdningar TD:        25.000+ 
Antal storyspots TD:        2.000+



FFWDS MODELL 
FFWD går in som ägare till 5% av Storyspot med en 
återköpsplan där FFWD löses ut i takt med återköp. Storyspot 
förbinder sig att allokera 40% av kommande vinstmedel till 
återköp till ett förutbestämt återköpspris. 

FFWD och Storyspot har prognostiserat att Storyspot efter ett 
par tillväxtår kommer gå med vinst från år 2024 och att ca 75% 
av investeringen återköps under våren 2025 och resterande 
25% återköps våren 2026. När Storyspot har fullgjort sina 
åtaganden med återbetalning har FFWD inte kvar något 
ägande i bolaget. 

ERBJUDANDE 
Du deltar genom att anmäla dig för teckning av nyemission av 
preferensaktier i Fundforward FFWD AB (559369-8854). 
Denna preferensaktieklass är direkt villkorad till investeringen 
i Storyspot AB (559023-5346) med en återköpsförbindelse 
genom inlösen som följer investeringen i Storyspot. 

FFWD skall tillse att investeraren först får tillbaka sin 
investering (1x) och därefter delas vinsten 80/20. Storyspots 
återköpspris är 3,5x vilket därmed ska generera att 
investeraren får tillbaka 3,0x. 



Utbetalning från FFWD följer utbetalning från Storyspot med 
max 60 dagars fördröjning. Utbetalning beräknas ske under 
våren 2025 samt våren 2026 genom inlösen av aktier. Efter 
s ista utbetalning finns inte något ägande kvar i 
preferensaktieklassen i FFWD. 

RISK 
En investering är alltid förknippad med risker och att hela eller 
delar av investeringen kan gå förlorad. Investera aldrig mer än 
du har råd att förlora. 

    
   
         Investeringsinstrument: Aktier (Preferensaktier). 

        Minsta investering: 25.000 kr vilket omfattar ett  
        paket om 42 preferensaktier. 

        Ingen transaktionsavgift utgår. 

        Avkastning och löptid: 3,0x genom årliga  
        delbetalningar om 40% av bolagets vinst.



TECKNA DIG 
http://www.fundforward.se/invest 

FAQ 
http://www.fundforward.se/faq 

http://www.fundforward.se/invest


ORDLISTA 
Affärsmodell - Företagets plan för hur de ska tjäna pengar. 

Intäktsmodell - En del av affärsmodellen som beskriver hur 
verksamheten ska få intäkter. 

Nyemission - När ett aktiebolag ger nuvarande och/eller 
nya aktieägare möjlighet att köpa nya aktier. 

Preferensaktie - En hybrid mellan obligation och aktie där 
ägaren av aktien ges rätt till utdelning före stamaktieägare 

SaaS - Software as a service, dvs mjukvara som tjänst som 
tillhandahålls genom internet. 

Skalbar - Ett system som kan leverera större mängder 
kunder lika lätt som tidigare, utan påverkan på systemet. 

Tillväxt - Vanligen en ökning av produktion men kan även 
betyda att växa på andra sätt. 

TD - Från årets början till dagens datum (To date). 

Återköpsförbindelse - Finansieren ger ett garanterat pris. 



OM OSS 

 

FFWD investerar i värdegrundsdrivna bolag med tydliga 
syften och bidrar med affärsstyrning samt kapital genom sitt 
investerarnätverk. Det ömsesidiga villkoret är att syftet ska 
leda affären. Genom vår finansieringsmodell möjliggör vi för 
grundarna att behålla sitt ägande samtidigt som de kan göra 
de satsningar de behöver för att kunna gå med vinst och 
säkerställa avkastning.  

MER INFORMATION 

https://www.storyspot.se/sv/ 

http://www.fundforward.se

https://www.storyspot.se/sv/
http://www.fundforward.se/
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