
NUMISBING TILL NASDAQ FIRST NORTH 
Under 2019 har Numisbing förberett sig inför börsnotering på svensk börs. Nasdaq First 
North i Stockholm.  Bolaget bildades 2012 har varit lönsamt från start. I princip har man 
dubblat sin omsättning varje år med bibehållen lönsamhet. Marginalerna är höga i denna 
bransch om man vet vad man gör och det vet grundarna och  de ursprungliga aktieägarna. 
För två år sedan bildade man  fonder på Cayman Islands. En ” Collectibel Fund”. I princip kö-
per fonden in samlarföremål  efter extern och oberoende värdering.  Allt från 1 månad till tre 
år så fi nns föremålen i fonden. De säljs med god vinst under denna period och under tiden 
köps nya mynt och föremål. Detta betyder att man är hela tiden med på värdeuppgången  

www.numisbing.se

Visionen
Ramkumar´s vision med bolaget är 
att det snabbt skall bli det största 
nusmesmatiska bolaget i världen. 
Och man är faktiskt på god väg. Ett 
avtal med GEM Yield gör att ytterli-
gare 150 miljoner SEK snabbt kan 
tillföras bolaget i investering. 
Numisbing har listat upp till fem 
bolag man vill köpa/förvärva med 
kapital i kombination med egna ak-
tier. Det är europeiska bolag i olika 
länder inom Europa. 

Branschen utvecklas snabbt
I takt med oron på världens börs-
marknader söker sig allt fl er investe-
rare efter ”säkrare” investeringar. Så 
har det alltid varit orostider. 

Enligt internationella undersök-
ningar ökar alternativa placeringar 
med 14,58 procent under senaste 
året (Wealth Insights 2020 Foresight 
Luxury Investement Report).

Ett index har sammanställts för de 
senaste tio åren av Knight Frank, 
som visar att avkastningen för säll-
synta mynt fram till år 2016 var hela 
195 procent. Det är bäst i klassen.   

Fonden 
Fonden växer i storlek. Numisbing 
själv har investerat 2,4 miljoner USD 
i fonderna. Planerna är att placera 
upp till 7,5 miljon USD i fonderna 
på kort sikt - inom ett år.  Bolaget 

PRE-IPO
I somars genomfördes en emission 
för att säkra tillgången till kapi-
tal för att växa i fl er världsdelar än 
Mellersta Östern där bolaget i dag 
har en marknadsandel om cirka 75 
procent. Bolaget tog in 19,6 miljo-
ner SEK och gjorde samtidigt en 
ägarspridning så i dag fi nns drygt 
1.000 aktieägare. Övervägande de-
len är svenskar. 

Bolaget är därmed klar för att gå 
direkt upp på en lista utan någon 
emission innan dess.  

Svenskt bolag 
Numisbing är ett utländskt bolag 
som har ett bevisat ”proof-of-con-
cept” med god omsättning och eko-
nomi för att snabbt kunna notera 
sig. All verksamhet i dotterbolagen 
har apporteras in i ett svenskt bo-
lag till vilket en auktoriserad revisor 
valts En koncernbokföring har upp-
rättas enligt IFRS. 

Alla aktieägare är registrerade i di-
gital aktiebok hos NVR.se som över-
förts till Euroclear inför listning och 
handel. 

Styrelsen består  av huvudägaren 
Ramkumar som styrelseordförande 
och två svenskar och en portugisisk 
medborgare. VD är svensk medbor-
gare. 

använder  hälften av de 150 miljo-
ner SEK som är avtalade med GEM 
Yield. 

Förra året visade fonderna en stark 
tillväxt om 28 procent och i år kom-
mer det bli samma tillväxt som fö-
regående år. Det är svårt att hitta 
fonder med tillväxt med 28 procent 
varje år. 

Bolagets ”Profi t margins” har stigit 
från 27,3 till 39,0 procent enligt se-
naste kvartaslrapporten

Framtid
Strategin är tydlig och klar. Förvärv i 
Europa. Förvärv i kombination med 
organisk tillväxt utan att ge avkall 
på vinstmarginalerna. 

Bolaget är ett uttalat utdelningsbo-
lag. Varje år har 50 procent av vin-
sten delats ut till aktieägarna. Det 
är en policy man inte kommer att 
ändra på efter börsnoteringen. 

En av världens första banksedlar från 
Sverige 1661, Stockholm Banco
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