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Det med småt
I dette dokumentet kan du finde fortællinger
om Goodtalks og fremhævelser af nogle af
dine rettigheder som aktionær. Vi opfordrer
dog til gennemgang af vedtægter og
årsrapport i deres helhed.
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Goodtalks arbejder for flere kvinder i ledelse og bestyrelser. Vi har næsten 3.000 super engagerede og dedikerede medlemmer, der støtter
op om missionen, stiller sig til rådighed og spiller hinanden gode.
Vi vil så gerne udvikle Goodtalks sammen med andre, der er lige så dedikerede til vores mission om at fremme kvinders vej ind i ledelse, som
vi er. Derfor var det oplagt for os at invitere, ikke blot én investor, men mange investorer med ombord. Vi tror nemlig på, at jo flere vi står
sammen om at forandre verden og udfordre det eksisterende, jo større impact vil det have.
Derfor er vi simpelthen så glade for, at DU vil være aktionær i Goodtalks og købe en aktiepakke.
Hver aktiepakke koster 5.000 kr. og indeholder 25 B-aktier samt medlemslignende fordele. De medlemslignende fordele består af gratis
Goodtalks Pro medlemskab så længe du selv er aktionær og et års Pro medlemskab, som du kan give til en ven.
Goodtalks kan hjælpe med at afklare dine spørgsmål om, hvad en aktiepakke indeholder, og hvordan salgsprocessen forløber. Vi kan ikke
give råd og vejledning om f.eks. dine juridiske og skattemæssige forhold. Ved behov herfor, må vi henvise dig til at søge egen rådgivning.
På de følgende sider kan du læse mere om, hvad det vil sige at være aktionær i Goodtalks samt hvilke fordele det giver dig både nu og
potentielt på den lange bane.

GOODTALKS
AKTIER KAN
VÆRE EN
LOTTOKUPON
Siden vores opstart i 2018 har vi hvert år fordoblet vores
omsætning, men vi er fortsat en startup.
Derfor er der ingen garantier for at du kommer til at tjene på
din investering.

Din investering er med til at sætte endnu mere fokus på at øge
ligestillingen i toppen af dansk erhvervsliv. Ved at skabe en
bevægelse tror vi på, at vores stemme bliver hørt og jo flere vi
står sammen om at skabe forandring, jo større impact vil det få.
Du skal derfor anse din investering som en lottokupon og især
se på den værdi du får ud af at være aktionær i form af
medlemslignende fordele og derigennem adgang til alt det, som
Goodtalks Pro medlemmer har adgang til.

Selv knokler vi hver dag for, at Goodtalks bliver en kæmpe
succes og vores ambition er at skabe forandring - ikke blot i
Danmark, men globalt.
Hvis vi en dag sammen sælger Goodtalks, til en stor spiller, får
du selvfølgelig også del i gevinsten.
Men værdien i sig selv får du allerede fra dag et i form af
udvikling, inspiration og fællesskab med alle de andre
medlemmer og aktionærer i Goodtalks. Og så er du med til at
gøre en forskel i verden.

MEDLEMSLIGNENDE
FORDELE
- HVAD
BETYDER
DET?
Som aktionær får du medlemslignende fordele i Goodtalks. Det betyder, at du
1. Får adgang til alt det, som vores Pro medlemmer har adgang til
2. Kan give et års Pro medlemskab til en person, som du gerne vil spille god.

(1) PRO MEDLEMSKAB I GOODTALKS - UDVIKLING SAMMEN MED ANDRE
Et Goodtalks Pro medlemskab giver adgang til*:
GOODTALKS PLATFORMEN, hvor du kan søge sparring og
inspiration fra alle Goodtalks medlemmer, der stiller sig til
rådighed og spiller hinanden gode. På platformen finder du
også artikler, blogs og online læring om ledelse og personlig
udvikling.
GOODCLUBS NETVÆRKSGRUPPER: vores digitale og
emnebaserede netværksgrupper hvor medlemmerne mødes
på tværs af alder, branche og rolle for at udvikle idéer, dele
udfordringer og finde løsninger.

MASTERCLASSES: digitale masterclasses giver dig ny viden
og inspiration fra undervisere, der er eksperter på deres
område. Emnerne spænder vidt, men har alle det til fælles,
at de giver comptencies and courage to lead and be human.
EVENTS hvor inspirerende og modige erhvervsprofiler deler
deres uglossy historier og hvor der er mulighed for at møde
og netværke med andre medlemmer.

*Det beskrevne indhold er det, som p.t. indgår i et Pro medlemskab. Indholdet kan variere over tid da vi løbende udvikler og tilpasser vores indhold og
produkter.

MEDLEMSLIGNENDE
FORDELE
- HVAD
BETYDER
DET?
(2) GIV ET ÅRS PRO MEDLEMSKAB TIL EN PERSON, SOM DU GERNE VIL GLÆDE, INSPIRERE OG SPILLE GOD
Som aktionær kan du give et års Pro medlemskab til en ven,
kollega, familiemedlem eller noget helt fjerde.
Du får en rabatkode, som du kan give videre til den person,
du gerne vil spille god. Medlemskabet skal senest oprettes
30. april 2021 og løber et år fra oprettelsesdatoen.

Når vedkommende opretter sin profil ved brug af
rabatkoden tegner de et abonnement og skal angive
kreditkortoplysninger til betaling når det første år udløber.

Personen kan til ENHVER tid afmelde abonnementet.
Ønsker de ikke at forny medlemskabet når den gratis
periode udløber SKAL de selv afmelde sig på platformen
eller give Goodtalks besked.

DINE AKTIER
ER B-AKTIER
- HVAD
BETYDER
DET?
Af praktiske årsager har vi valgt en model med B-aktier. Dette
betyder at man som aktionær ikke har stemmeret på
generalforsamlingen og ikke får udbetalt udbytte.
Vi er en lille start up og regner med at det varer længe inden vi
udbetaler udbytte, da vi hellere vil udvikle forretningen. Skulle
vi komme til at udbetale udbytte vil beløbet, der normalvis
skulle gå ud til B-aktionærerne, være så lille, at det slet ikke
hænger sammen med den administration, som følger med
udbetaling af udbytte til potentielt 1000 B-aktionærer. I stedet
har vi til hensigt at donere et beløb svarende til det potentielle
udbytte til et velgørende formål. Det kan eksempelvis være
pigers adgang til uddannelse i et udviklingsland
Alle aktionærer inviteres til generalforsamling, hvor der er
mulighed for at stille spørgsmål, bidrage til udvikling af
Goodtalks og netværke med alle de øvrige aktionærer. Vi vil
glæde os til at udvikle forretningen sammen med alle jer!

Det betyder også, at du
Kan sælge dine aktier og aktiepakke videre til andre til den
pris, som du selv aftaler med en eventuel køber. Vi
opfordrer til, at salg kun sker til privatpersoner, da de
medlemslignende fordele er personlige og ikke kan
anvendes af virksomheder. Vælger du at sælge dine aktier
skal du give besked til Goodtalks og angive navn og adresse
på den nye aktionær så vi kan opdatere ejerbogen.
Potentielt kan indfri din ”lottokupon” hvis Goodtalks sælges
til en investor til en højere værdisætning end du har betalt
for din(e) aktiepakke(r).
Potentielt kan få dine aktier indløst af Goodtalks mod
betaling af markedsprisen.
Opretholder dine medlemslignende fordele svarende til et
Pro-medlemskab i Goodtalks, lige så længe du er aktionær.
Værdien af dette er i sig selv DKK 4.700 ekskl. moms per år.
Er med til at flytte noget i verden og fremme kvinder i
ledelse.

HVAD
ER
FREMTIDENS
GOODTALKS?

Der er tre områder, som vi gerne vil udvikle Goodtalks indenfor: (1) Udvikling af en ny app. (2) Endnu mere indhold på
platformen. (3) Nye markeder.

1. UDVIKLING AF EN NY APP

2. ENDNU MERE INDHOLD PÅ PLATFORMEN

Vi har længe haft et ønske om at udvikle en Goodtalks app, så
det bliver lettere for vores medlemmer at tilgå netværket "on
the go".

En ting er form, noget andet er indhold. Vi vil gerne tilbyde
endnu flere udviklingsmuligheder både "in real time" og "on
demand", hvor medlemmerne får adgang til spændende
indhold, som de kan tilgå når det passer dem.

Vi vil derfor igangsætte en proces med at udvikle en app. Vi skal
have lavet kravsspecifikation og ansætte en eller flere udviklere,
der kan føre alle vores tanker og idéer ud i livet.
Det er ikke noget, der gøres overnight, men vi forventer at have
den nye app klar i løbet af efteråret. Vi vil invitere dig og de
øvrige aktionærer med ind i processen så vi i fællesskab kan
skabe en platform, der gør udvikling, læring og inspiration til en
naturlig del af hverdagen.

Vi tror på, at vi udvikler os bedst sammen med andre. Derfor vil
vi også invitere dig og de øvrige aktionærer med ind i processen
om at skabe endnu mere indhold.
3. NYE MARKEDER
Udfordringen med kvinder i ledelse er ikke kun et dansk
fænomen og vil vil gerne udbrede Goodtalks universet til andre
lande. Derudover vil vi styrke vores tilstedeværelse på det
danske marked - både for privatpersoner og virksomheder. Vi
tror på, at jo flere vi står sammen, jo højere stemme vil vi have
og jo større forandring kan vi skabe.

HAR DU
SPØRGSMÅL?
SÅ TAG
ENDELIG FAT I
OS

kontakt@goodtalks.dk
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