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Inbjudan till teckning av aktier i Onoterat AB (pub)
- En aktiv partner till svenska småbolag (entreprenörsbolag) 

-



Erbjudandet i sammandrag

Styrelsen i Onoterat AB (publ) har beslutat att
använda sig av bemyndigandet från årsstämman den
20 juni 2017, och genomföra en företrädesemission
(Pre-IPO) om högst 811 737 aktier. Bolagets styrelse
har även vid överteckning möjlighet att utnyttja
resten av bemyndigandet från årsstämman, den 20
juni 2017, att ytterligare öka aktiekapitalet med
753 052 kronor och med högst 753 052 aktier, utöver
antalet aktier i företrädesemissionen. Bolaget
värderas till ett pre-money-värde på MSEK 8,52.
Totalt antal aktier uppgår till 2 435 211 st innan
nyemissionen.

• Nyemissionen till befintliga ägare ges möjligheten
att teckna en (1) ny aktie på tre (3) innehavda
aktier, vid avstämningsdagen den 2 januari 2018.
Inga teckningsrätter utgår.

• Teckningskursen är SEK 3,50 konor per aktie.

• Teckningsperioden löper från och med den 8
januari 2018 till den 24 januari 2018. Betalning
av aktier kan ske kontant, apport eller via
kvittning, efter utskickad avräkningsnota.

• Företrädesemissionen kan ge MSEK 2,84 före
eventuella emissionskostnader.

• Onoterat AB (publ) bildades 1999, men har
genomgått en transformation av verksamheten
sedan 2014 med ny styrelse och ledning.

• Onoterat AB (publ) affärsidé är att tillhandhålla
oberoende företagsrådgivning och
finansierings- och investeringslösningar till
svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta
bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse

• Onoterat AB (publ) har hittat en intressant
marknadsposition, Sweet spot, att arbeta med
bolag inom bolagsvärden MSEK 5-50, mellan
affärsänglar och riskkapitalbolagen.

• Sedan våren 2016, har Onoterat AB (publ)
genomfört ett antal investeringar – med en
värdetillväxt över 85%. Investeringarna sker
inom sektorerna Entertainment/Gaming, E-
Commerce/Oline, Fintech och IoT. Exitplan
inom 24-36 månader.

• Bolagets rådgivningsverksamhet ger värdefull
insikt och stöd, med mål täcka bolagets
operationella kostnader

• Bolagets kapitalbehov ligger på MSEK 3-5
under kommande 12 månader.

•



Investment case

• En investering i Onoterat AB (publ) ger en unik exponering mot svenska onoterade tillväxtbolag ,
genom en portfölj, inom Entertainment/Gaming, E-commerce/Online (Varumärken), Fintech, och IoT
(Internet of Things).

• Bolagets initiala investeringar uppvisar en värdetillväxt på 85% sedan våren 2016. Fortsatt stark
potential i portföljen.

• Onoterat AB (publ) affärsmodell är skalbar, och kan hantera fler mandat både inom rådgivning och
finansierings – och investeringslösningar (Externa úppdrag).

• Bolaget kan genom nyemissionen (MSEK 2,8- 5,3), växla upp verksamheten, både operationellt, samt
gå vidare med identifierande nyinvesteringar, samt utvärdera tilläggsinvesteringar och försäljningar i
aktuell portfölj.

• Då rådgivningsverksamheten ger en värdefull insikt i nya potentiella bolag avseende finansierings-
och investeringsverksamheten, så skall den även I framtiden bidra med intäkter för att täcka
kostnaderna I Bolaget. Avsikten är att Onoterat AB (publ) skall ha “noll” kronor I s k
förvaltningskostnader (Management fee) för sin finansierings-och investeringsportfölj

• Genom en framtida listning av bolagets aktier, så skapar det möjligheter för Onoterat AB (publ) att
med en ny betalnings- “valuta”, d v s vår egen aktie, kunna använda som betalningsmedel (asset
swap) vid framtida transaktioner, och dessutom göra bolaget mer känt för allmänheten.

• Onoterat AB (publ) transparenta finansierings- och investeringsportfölj, är svår att replikera för
investerare, och liknade bolag som redan idag är listade på någon marknadsplats handlas med
premium värdering mot substans.



Positionering

• Onoterat AB (publ) antar en opportunistisk syn på den svenska venture marknaden, men undviker start-up-
bolagen, FoU-bolag samt är restriktiva inom Tech/FinTech sektorn, p g a av dess värdering och en överetablering 
av investerarna i segmentet.   

• Detta lämnar ett segment och en s k ”Sweat spot” med relativt få konkurrerande aktörer, inom både rådgivning 
och finansierings- och investeringslösningar. 

Bild 1.  Marknadsposition Onoterat AB (pub) 
Källa Onoterat AB (publ)



Verksamhet

• Onoterat AB (publ) verksamhet innebär att finna synergier mellan finansiell rådgivning  kombinerat 
med  bolagets finansierings- och investeringsportfölj.

• Finansiering- och investeringsportföljen bygger på tre olika  angreppssätt;
• …Sweat Equity, ges en insyn i bolagen för att minska risken vid en investering och kvittning av rådgivningstjäsnter.

• …brygg- och orderfinansiering,

• …Aktiekapital och eller konvertibellån

• Denna mix av både rådgivning och kapitalinsatser, skall ge avkastning till ägarna i Onoterat AB 
(publ) 



Investeringsportfölj +85%

• Onoterat AB (publ) första
investeringsportfölj upp-
visar en värdetillväxt över
85%, sedan våren 2016.

• Onoterat AB (publ)
värderar portföljen till
“verkligt värde”, för att
vara transparent mot sina
ägare.

• Bolagets kapitalbas bör
stärkas för framtiden, så
att portföljen kan utökas
i storlek och breddas, för
att både öka
avkastningen, men även
minska risken i
verksamheten med för få
innehav, enligt traditionell
portföljvals struktur.



Portföljstruktur



Substansvärde

• Inför den pågående nyemissionen i januari 2018
har bolagets ledning redovisat följande
antaganden kring bolagets substansvärde per den
31 december 2017.

• Ledningen har även beaktat bolagets
förlustavdrag, som besitter ett teoretisk värde, vid
utnyttjande. Dock kan värdet av förlustavdragen
påverkas av framtida nyemissioner,
ägarförändringar m m.

• Värderingen bygger på endast bolagets redovisade
värden, ej förväntade framtida värden av
investeringsportföljen eller andra dolda värden
som byggts upp i s k strukturkapital,
projektportfölj inom finansiell rådgivning etc, då
bolaget ej ger någon prognos på endera
innehavens framtida potential eller
rådgivningsverksamheten utfall.

• Det finns totalt 2 435 211 aktier i bolaget per den
31 december 2017. Proforma siffrorna är ej
granskade av bolagets revisor

• För fullständig finansiell information
rekommenderas bolagets Memorandum som
återfinns på bolagets hemsida; www.onoterat.se
under investor relation och nyheter.

http://www.onoterat.se/


Disclaimer

This investor presentation (the “Investor Presentation”) has been prepared by Onoterat AB (publ) (“The Company”) in connection
with a proposed investment in the Company. The Investor Presentation will be submitted to a limited number of recipients for the sole
purpose of assisting them in deciding whether they wish to proceed with further investigation of the Company and to be considered as
prospective investors in the Company. This Investor Presentation does not purport to be all-inclusive or contain all information that a
prospective investor may desire in deciding whether or not to invest in the Company. No representation or warranty, express or implied,
is or will be made in relation to the accuracy or completeness of this Investor Presentation or any other written or oral information made
available to any prospective investor or its advisors in connection with any further investigation of the Company and no responsibility or
liability is or will be accepted by the Company or any of its current shareholders or by any of their respective officers, employees or
agents in relation to it. The Company and its officers, employees and agents expressly disclaim any and all liability which may be based
on this Investor Presentation or such information and any errors therein or omission wherefrom. In particular, no representation or
warranty is given as to the achievement or reasonableness of future projections, management targets, estimates, prospects or returns if
any.

In furnishing this Investor Presentation, the Company does not undertake any obligation to provide the recipient with access to any
additional information or to update this Investor Presentation or any additional information or to correct any inaccuracies in any such
information which may become apparent. The Company reserves the right, without prior notice and without giving reasons, to reject any
or all offers or proposals, and to negotiate or enter into special arrangements with any prospective investor on any terms whether
individually or simultaneously with any other prospective investor, with respect to any transaction involving the Company, and may
terminate this process at any time. Each prospective investor shall bear their own costs in the process, without limitation.

Neither this Investor Presentation nor any other written or oral information made available to any prospective investor or their advisors
will form the basis of any contract. An investment in the Company will only give rise to any contractual obligations on the part of the
Company when a definitive subscription form has been executed. The distribution of this Investor Presentation in certain jurisdictions
may be restricted by law and, accordingly, recipients of this Investor Presentation represent that they are able to receive this Investor
Presentation without contravention of any unfulfilled registration requirements or other legal restrictions in the jurisdiction in which they
reside or conduct business.

The recipient of this Investor Presentation acknowledges that the information provided herein by the Company is strictly confidential;
therefore, the recipient agrees not to disclose such information to any party without an expressed written permission from the Company.
It is acknowledged by the recipient that information furnished in this Investor Presentation is in all respects confidential in nature, other
than information which is in the public domain through other means and that any disclosure or use of the same by the recipient may
cause serious harm or damage to the Company. Upon request, this Investor Presentation is to be immediately returned to the Company
or, upon request by the Company, be destroyed by the recipient.


