NÅ KAN DU BLI MEDEIER I EN FOLKEFINANSIERINGSPLATTFORM
FINANCIAL ADVISORS TO PERX

På høy tid…
Tradisjonell finansiering blir endelig utfordret i Norge
En rekke bransjer har allerede blitt utfordret og endret av selskaper basert på innovativ teknologi og nye forretningsmodeller.
Airbnb, Uber, Netflix and Spotify er eksempler på selskaper som har endret forbrukernes vaner.
Folkefinansiering generelt, og folkelån spesielt, utfordrer en konservativ bankbransje basert på idéen bak delingsøkonomien.
Nye reguleringer og den makroøkonomiske utviklingen skaper “den perfekte storm” for å introdusere innovative løsninger for
nye finansieringsformer og aktivaklasser.

Perx Folkefinansiering AS har utviklet en delingsøkonomi plattform hvor de som trenger finansiering møter de med ekstra kapital.
Perx fasiliterer lån til private og bedrifter, både med og uten sikkerhet, hvor det er private og bedrifter som investerer.

Perx er klare til å utfordre tradisjonell finansiering i Norge.

Folkefinansiering vokser kraftig i Norge
•

Et nytt marked i sterk vekst

•

Markedet doblet seg i 2020

•

Q4 var igjen dobbelt så stort som Q3

•

Markedet domineres i dag av lån med sikkerhet
i eiendom – som Perx nå har entret

Perx dekker hele 3 kommersielt sterke markedssegmenter

Usikret privatlån

Rentebærende usikret privatlån er totalt kr 155 MRD
hvorav kr 16 MRD refinansieres årlig.

Eiendomslån

Eiendomslån med 2. prioritet er en gunstig måte å
refinansiere kostbar gjeld.
77% av norske husholdningene eier egen bolig.

Bedriftslån

I UK finansieres nær halvparten av alle lån til SMB
markedet gjennom crowdfunding, hvor også bankene
er långivere.
Markedet er på over 1 000 MRD, der ca. halvparten
går til eiendomsutvikling, som igjen er segmentet som
vokser raskest.

Proof of concept
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• 77% av hustandene eier egen bolig
• 2. prioritetspant etter boliglånet
• Finansiering av privat eiendomsutvikling
• Refinansiering av ulike typer gjeld
• Lån for investeringer
• Nytt finansierings produkt

SMB lån:

Kraftig vekst iht Universitetet i Agder
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Perx utfordrer den tradisjonelle måten å låne og spare på
Hva er Perx?
• Perx er en digital markedsplass der låntakere møter långivere.
• Perx fasiliterer lån med og uten sikkerhet til private og bedrifter.
• Markedsplassen gjør de samme prosesser som en bank, men rentemarginen kommer her låntaker og långiver til gode.
• Forretningsmodellen er rettferdig, moralsk og mer i tråd med hva dagens kunder forventer.
• Dette gir store fordeler, eller “perx”, til alle unntatt bankene.

Bra for
låntakere

• Perx tilbyr mye lavere rente enn tradisjonelle banker takket være lavere operasjonelle kostnader i
kombinasjon med fraværet av bankenes egenkapitalkrav.

Bra for
långivere

• Långivere får tilgang til en ny investeringskategori med attraktive avkastningsmuligheter.

Utfordrer
bankene

• Bankene er ikke i stand til å møte de betingelsene Perx tilbyr, gitt deres eksisterende
forretningsmodell og regulatoriske rammeverk.

Med Storebrand, Instabank og Bluestep på laget
Ekstern funding sikrer store volum, øker markedspotensialet og minimerer långiverrisikoen på plattformen

•

Avtalen med Storebrand Bank og Bluestep gjør at Perx favner et bredere kundesegment for
refinansiering.

•

Kommisjonen vi mottar er på ca 3% av lånesummen.

•

Storebrand Bank og Bluestep har høyere aksept for risiko enn Perx, de lånsøkerne som ikke
tilfredsstiller Perx` strenge krav, oversendes videre til disse.

•

Storebrand Bank tilbyr nominell rente fra 7,90% til 12,90%. Sammenlignet med andre banker er
dette å betrakte som markedsledende innenfor tilsvarende risk segmenter.

•

Avtalen med Instabank avlaster Perx sine långivere for lån med sikkerhet – Eiendomslån.

•

Refinansiering av lån med 2. prioritetssikkerhet etter boliglånet, er et satsingsområde for
Instabank, og er nær tilsvarende Perx sitt låneprodukt.

•

Instabank finansierer lån opptil kr 5 millioner. Perx` inntjening er på ca 2%, som pr lån, vil gi en
høy verdi da lånebeløpene i snitt er høye.

Mediaavtale for markedsføring – stor mulighet for Perx
Vi har inngått en stor landsdekkende mediaavtale for annonsering, som sammen med egen
aktivitet beløper seg til opptil kr brutto 46 mill mediespend
Best practice kommunikasjonsstrategi muliggjort av mediaavtale:
Langsiktig merkevarebygging og posisjonering

Mediekanaler:

Kjennskapsbygging av Perx og folkefinansiering
gjennom kreativ og distinkt dramatisering av
selskapets positive rolle i målgruppens hverdag.
Med bred dekning etableres Perx som en
tillitsvekkende leverandør av:
«En ny og bedre måte å låne på»

Kortsiktig konvertering av låntakere og långivere
Gjennom stram segmentering og fortløpende
optimalisering, kjøre salgsutløsende og
rasjonelle pris- og produktorienterte uttak for å
drive salg på egen plattform og trafikk til
samarbeidende banker.

Mediekanaler:
Google
Sosiale Medier
Søk
+
datadrevet
Datadrevet
annonseplassering
annonseplassering

Viktig fokus fra start: Perx er et smartere og mer rettferdig alternativ til tradisjonelle banker

Mediaavtale for markedsføring – i praksis
Landsdekkende mediaavtale for annonsering for opptil kr brutto 33 mill mediespend med
oppgjør i aksjer
•

Medieavtalen alene innebærer at Perx får tilgang til medieplassering for opptil
brutto kr 33 millioner over 12 måneder.

•

Avtalen vil innbefatte flere ulike mediehus, og dekke både
merkevarebyggende og direkte konverterende aktiviteter.

•

Oppgjør for medieplasseringen skal være aksjer i Perx, hvor det da benyttes
netto priser fratrukket alle rabatter. Rabattene er ulike for de ulike
mediekanalene. Det estimeres at brutto kr 33 millioner tilsvarer kr +10
millioner netto.

•

Aksjene mediekanalene får, er verdsatt til kr 2,50 pr stk, tilsvarende siste emisjon i Perx. Maksimalt antall aksjer
tilgjengelig er iht generalforsamlingsvedtak fastsatt til 4 millioner.

•

En forutsetning for avtalen er at mediehusene kan realisere aksjene sine, derfor må Perx søke børsnotering innen 24
måneder.

Perx sitt styre

Knut Aulie
Chairman

Roger Andreas Hulthin
Board Member

Per Christian Haukenes
Board member

Ove Steinar Farstad
Board member

Mr. Aulie is an highly experienced
businessman. Very active
operational and customer focused
with varied experience from
international environments within
transport/ logistics,
shipping/offshore, steel industry
and chemical industry.

Mr. Hulthin holds today a position
as Head of Corporate Sales and
Business Development, Collector
Bank

Mr. Haukenes has extensive
experience in the corporate finance
and investment banking sectors. He
has worked as a broker for Pareto
Securities and as an Investment
banker for Clarksons Platou
Securities.

Mr. Farstad has worked as a project
manager and has extensive
experience as Member of the
Boards of both national and
international companies. Especially
within the shipping and offshore
industries.

He now runs his own company,
Bravo Capital and is the co-founder
of West Coast Salmon AS

He now runs his own company Part
Invest AS

Current board member of Nordisk
Gasstransport AS and AB
CEO at Hoyer Norge AS for 20
years.
Sales and mark. manager at Fesil
ASA

Previously CEO of e-invoice solution
suppliers e360 and APIX
Director Sales and Marketing, Itella
Information
Sales manager, Dun & Bradstreet
Corporation
Various management positions
within collection and credit
insurance

Perx sitt team med lang erfaring og stor kompetanse

CEO (TBA)

Tommy Gilen
CFO (TBD)

Vår nye CEO er i dag i
annen toppstilling innen
media og markedsføring
og vil snarlig bli
annonsert.

Med kompetanse fra
flere økonomi og
regnskapsleverandører
har Tommy også
erfaring og kompetanse
innen oppstart, vekst og
drift av blandt annet Sult
resturantene.

Vedkommende har lang
erfaring fra flere av
Norges mest premierte
og toneangivende
kommunikasjonsbyråer
hvor han i en årrekke har
jobbet med strategisk
utvikling av noen av
Norges, Nordens og
verdens største og
sterkeste merkevarer.
Hans omfattende
kompetanse innen
markedsføring og
merkevarebygging vil
være av stor verdi

Tommy innehar også
flere styreverv og har et
godt nettverk

Per Arvid Gjersum
Chief Operating Officer &
Credit Risk Officer

Yngve Lillehagen
Chied Technical Officer

Ansvarlig for den samlede
driften inkludert
prosjektledelse og
kredittrisikovurdering.
Mer enn 20 års erfaring fra
ledende stillinger i
American Express, DNB og
Valyou
Kompetanseområdene
inkluderer
betalingsløsninger, debetog kredittkort og
tilhørende infrastruktur,
dagligbank,
transaksjonsbehandling
og GDPR.
Erfaring i å jobbe i
krysningspunktet mellom
ulike interessenter

Mer enn 25 års erfaring
som prosjektleder, IT
leder og
forretningsutvikler i bank
og finans
Omdanner komplekse
begrensninger til
muligheter

Gudmundur Einarsson
Customer Relations &
Compliance
30 års omfattende
lederkompetanse fra IT
og tungindustri
Målbevisst og
forhandlingsvant med
god
forretningsforståelse

Kreativ og innovativ

Proaktiv og analytisk
problemløser og
forretningsutvikler

Identifiserer gode og
effektive løsninger og
konsepter

Høy
gjennomføringsevne,
teambygger

Salgs- og
markedsføringserfaring
fra sammensatte
organisasjoner

Utnytter synergier fra
flere selskaper og
bransjer

Andreas Gyrre
Gründer & Chief
Marketing Officer

Morten Strand & Anette
Lund
WEB & Full Stack dev

Internasjonal
kompetanse innen salg
og markedsføring

Strand & Lund AS er et
byrå innen digitale
løsninger, strategi,
rådgiving og
optimalisering av
Komplette nettløsninger
fra A til Å

Allsidig, innovativ,
kunnskapsrik, risikovillig
Erfaring fra digital
markedsføring mot B2B
og B2C
Motiverende med stort
engasjement
Merkevarebygger

De har mange års
erfaring fra
reklamebransjen
og har jobbet med
mange store og små
norske annonsører de
siste 20 årene.

Perx sitt Marketing Advisory Board

Lars Hafstad
Deputy Managing Director
OMD Norway
Deputy Managing Director of
OMD Norway, a leading media
agency, where he has also held
the position as Strategy Director
Previous experience include
Business Director at the
advertising agency DDB Oslo
and Marketing Communications
Manager at Djuice, Telenor
Norge.

Preben Duus Haanes
Owner
Haanes Consulting
Mr. Haanes has spent the last
15 years in leading roles at
Google and Microsoft
focusing on customer
experience and digital
business development
Last position was as Country
Lead Google Marketing
Platforms and member of the
management team at Google
Norway
Runs his own consulting
business focusing on digital
transformation and brand
development
Board member at
Douchebags and Porterbuddy

Ole Tom Nomeland
Managing Partner
AdHoc Management AS

Stig Norderhaug
Art Director,
Supernatural Stories AS

Terje Johansen
Head of Agency, Storycraft
AS

Lars Johanson
Head of Agency,
Synlighet AS

With his impressive track
record within PR / lobbying
and
corporate communication,
Ole Tom is instrumental in the
communication process with
external stakeholders

The creative force behind
many of Norway’s most
famous
advertising campaigns. His
creative strategy work
ensures that Perx
communication stands out
in a world of rather
homogenous financial
communication. Brand
building and sales
triggering campaigns are
key words for his
contribution to Perx

His copy writing
experience ensures the
right tone of voice
in all Perx texts. Terje
contributes with inbound
material in addition to
being key in developing
the creative material used
in various channels

Visibility in social media
is key to success and
Lars’ field of expertise.
Search engine
optimization (SEO) and
analysis of marketing
effectiveness are other
key areas of
contribution from Lars
and his colleagues at
Synlighet

Business plan
•
•

•

Rasjonale for folkelån år 2022:
• 6 lån a snitt kr 250 000 per dag i 200 dager over egen plattform samt banker. Kommisjon og etableringsgebyr på 3% gir inntekt på kr 9
mill.
Rasjonale for eiendomslån år 2022:
• 2-4 lån pr uke på mellom kr ½ - 1 mill. til Instabank. Kommisjon 1,6% gir inntekt på kr 1,6 mill.
• Tilsvarende til Bluestep.
• 6-13 lån pr uke på mellom kr 250 – 500 000 på egen plattform. Etableringsgebyr 3% gir inntekt på kr 2,4 mill.
• Et større lån hver mnd på kr 10 mill med 2,5% etableringsgebyr gir inntekt på kr 3 mill
Samlet for eiendomslån kr 8 mill.
Rasjonale for SMB lån 2022:
Tilsvarende plattformer omsatte for mellom kr 3 og 4 mill ved første virkelige driftsår.
Perx skal håndtere 1/3 av dette.
3 lån pr måned på snitt kr 1 mill. Etableringsgebyr 3% gir snitt inntekt på kr 1 mill.
Beløp i 1000 NOK
Folkelån kommisjon og etableringsgebyr
Eiendomslån kommisjon og etableringsgebyr
SMB etableringsgebyr
Gebyrer og forsikringssalg
Sum inntekter

2021
1 220
1 035
110
70
2 435

2022
9 730
8 260
885
485
19 360

2023
18 470
15 670
1 680
1 650
37 470

Markedsføring
Lønnskostnader
IT
Drift
Avskrivninger
Sum kostnader

3 610
2 605
1 620
315
500
8 650

10 090
4 990
1 790
425
800
18 095

16 790
6 440
1 840
425
800
26 295

Netto finans
Skatt
Driftsresultat

50
0
-6 165

50
0
1 315

100
0
11 275

Exit muligheter
Selskapets styre ser flere ulike exit muligheter for selskapets aksjonærer.
• Flere nasjonale og internasjonale crowdfundingaktører har etter økt utlånsvolum blitt kjøpt helt eller delvis opp av andre
finansinstitusjoner.
• Det forventes en konsolidering av både større og mindre aktører innen folkefinansiering, særlig blant internasjonale aktører,
når juridiske rammebetingelser harmoniseres både innad i EU og innenfor EØS.
• I tillegg pålegger den nå inngåtte medieavtalen styret i Perx å tilrettelegge for å gjøre aksjen omsettbar innen 2 år. Det
nærliggende er da en notering av aksjen på en markedsplass, enten på Oslo Børs eller i Stockholm.

Emisjonen våren 2021 – En todelt emisjon
Kapitalforhøyelsen vi nå gjennomfører er todelt, og knytter seg direkte avtalevilkårene i den
inngåtte medieavtalen.
Driftskapital
• Selskapet øker aksjekapitalen ved å hente minimum kr 7 millioner til drift og direktekonverterende markedsføring.
• Kapitalen hentes fra eksisterende aksjonærer, nye strategiske investorer og er i tillegg åpen for alle.

Kapitaløkning medieavtalen
•
•
•

Det omfattende medieuttak selskapet skal gjøre gjennom 12 måneder skal gjøres opp med aksjer.
Medieavtalen regulerer bruttoverdier og rabatter. Dette er sensitiv informasjon.
Generalforsamlingen i Perx har godkjent aksjetegning for kr 10 millioner.

Felles for kapitaløkningene
•

Aksjekursen er satt gunstig lik for alle parter, både i medieavtalen og for aksjekjøp av private, til kr 2,50 pr aksje.

•

Verdsettelsen av selskapet er satt til kr 55 millioner før denne emisjonen, basert på Styrets vurderinger og tilsvarende
selskaper.

Emisjonen våren 2021 - Driftskapital
I tilknytning til avtalevilkårene i den inngåtte medieavtalen trenger selskapet å sikre kapital til ett
års drift.
• Styret har identifisert og konkludert med et kapitalbehov på kr 7 millioner.

• Selskapets større aksjonærer, styre, gründere og ansatte vil tegne seg for minimum kr 3 millioner, og dermed sikre nær
halvparten av minimumsbeløpet på kr 7 millioner.
• Selskapets generalforsamling har satt et øvre tak på kr 10 millioner, tilsvarende 4 millioner aksjer.
• Aksjekursen er satt gunstig lik for alle parter, både i medieavtalen og for aksjekjøp i denne emisjonen, til kr 2,50 pr aksje.
• Tegningstiden, perioden hvor du kan kjøpe aksjer er frem til 28. april 2021.
• Tegning av aksjer skjer gjennom utfylling av selskapets tegningsblankett på kampanjesiden Investinperx.com
• Selskapet tilfredsstiller kravene for personlig skattefradrag ved investering jmf skatteloven §6-53.Ordningen gir en mulighet
for et skattefradrag på 22% (les mer om ordningen hos Skatteetaten) av investert beløp for investorer, minimum investering
må være kr 30 000.
• Innbetaling skjer senest 7. mai til selskapets konto 1100 46 53698 i Askim og Spydeberg Sparebank, IBAN:
NO7711004653698, BIC/SWIFT: ASKSNO21, og merkes med tegnerens navn.
• Selskapet forbeholder seg retten til å justere fristene.

Emisjonen våren 2021 – Kapitaløkning medieavtalen
I den inngåtte medieavtalen med medieselskapene investeres det direkte i aksjer tilsvarende kr 10
millioner.
• Generalforsamlingen har godkjent kapitalforhøyelse på kr 10 millioner, 4 millioner aksjer til kurs kr 2,50 pr aksje.

• Istedenfor kapital får selskapet medieplassering for tilsvarende beløp.
• Medieavtalen ble signert mandag 12. april 2021.
• Aksjekursen er satt gunstig lik for alle parter, både i medieavtalen og for aksjekjøp av private, til kr 2,50 pr aksje.
• Verdsettelsen av selskapet er kr 55 millioner før denne emisjonen.

Grenseløst potensiale av teknisk løsning – ikke medtatt i
budsjettene
• Perx tekniske plattform er skalerbar og muliggjør alle former for crowdfunding, ikke bare lån.
• For å utvide sortimentet trengs en forsterkning og utvikling knyttet til det regulatoriske, organisasjonen samt
brukergrensesnitt, kundereise og opplevelse.
• Selskapet har alt startet arbeidet med å utvikle:
Egenkapitalbasert investering i eiendom. Dette åpner opp boligmarkedet som investeringsmulighet for
flere. Historisk høy prisvekst og forventet videre økning, gjør boligmarkedet i storbyområdene attraktivt
som investeringsformål. En folkefinansieringsplattform for investeringer i nye boligprosjekter for
utleieformål representerer en intuitiv og lønnsom. mulighet for investorer og en attraktiv
markedsføringskanal for utbygger.

Folkefinansiering for investering av andeler i næringsbygg - Nye og eksisterende bygg. Markedsplassen vil
syndikere eiendom både for profesjonelle aktører samt tradisjonelle folkefinansieringsinvestorer.

Etablere et annenhåndsmarked for både andeler av lån til både private og bedrifter, samt
egenkapitalbaserte investeringer i større og mindre eiendomsprosjekter.

