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Option One AB (Publ)
är ett svenskt publikt investmentbolag med målsättning att börsnoteras under 2023. Option One investerar i främst o noterade
bolag med digitala och skalbara affärsmodeller. Gemensamt för portföljbolagen är att det finns potential för kraftig tillväxt i
kombination med tydlig intjäningsförmåga. Portföljen består av fem innehav inom fintech, e-commerce, gaming/e-sport, hälsa och
digital marknadsföring, samtliga med en nervkittlande potential att revolutionera sina respektive branscher. Bolaget genomför nu
en emission för att finansiera framtida investeringar i onoterade bolag vars tillväxt pådrivs av underliggande strukturella trender.

Option One AB (publ)
559218-3221
www.optionone.se / kontakt@optionone.se
Erbjudandet i sammandrag
Emissionsvolym: 1 MSEK
Pris per aktie: 2 SEK
Värdering (pre-money): 28 MSEK
Teckningsperiod: 30 maj - 13 juni, 2022
Styrelsen har en övertilldelningsoption om
250 000 aktier, motsvarande 0,5 MSEK
Portföljbolag / Ägarandel
Gee / 6,8 %
Jiroy / 0,7 %
By Mates / 0,7 %
Trion / 1,1%
Finanstid / 49%
Fördelning av emissionslikviden
Investeringar i nya portföljbolag: ≈ 50%
Investeringar i befintliga portföljbolag ≈ 25%
Finansiering av rörelsekapitalbehov ≈ 25%
Styrelse & ledande befattningshavare
Styrelseordförande: Anders G. Mjärdsjö
Styrelseledamot & VD: Vidar Brudvik
Styrelseledamot: Andreas Hallgren
Investeringsstrategi
Option One investerar i bolag med skalbara
affärsmodeller som har potential att växa
på den internationella marknaden och står
inför en stark tillväxtresa, ofta i en så kallad
scale-up fas. Option One söker i huvudsak
en minoritetsandel i bolagen.
Bolagets soliditet uppgick 2021-12-31
till 97,5% (74,4% för 2020)
Ägarstruktur
Antal aktier Andel %
Peter Johansson
1 030 000
7,33
Ulf Sveningson
640 000
4,55
Jan Stendahl
607 800
4,33
Tord Gustavsson
520 000
3,7
Reidar Löfström
455 000
3,24
Jan Olsson
410 000
2,92
Anders Renöfält
395 000
2,81
Per-Erik Renöfält
385 000
2,74
Anders Mjärdsjö
355 000
2,53
Hans Blixt
325 000
2,31
Övriga
8 928 407
63,54
Totalt 12 704 195
100%
Bolaget har cirka 450 aktieägare per 19 maj 2022

Tre skäl att investera och bli delägare i Option One

1. Option One erbjuder en exklusiv möjlighet för investerare att bli indirekta ägare i p otentiellt
högavkastande onoterade tillväxtföretag med potential att bli globala världsledare inom sina
respektive verksamhetsområden. Denna typ av investeringar är annars förbehållet VC bolag,
stora riskkapitalbolag och andra större private equity aktörer.
2. Med ett flertal bolag i portföljen och en liten och effektiv organisation skapas förutsättningar
för att generera god riskjusterad avkastning med bra riskspridning till låg förvaltningskostnad.
3. Genom en strukturerad partnermodell för att hitta och gallra fram de mest lovande tillväxt
bolagen finns goda möjligheter till långsiktig värdetillväxt för våra aktieägare.
Bakgrund – Option One grundades 2019 med visionen att erbjuda småsparare tillgång till investeringar i bolag som står inför stark tillväxt. Processen för att identifiera dessa bolag är ofta en mycket tidskrävande
process och förutsätter också ett stort nätverk. Option One vill
således demokratisera tillgängligheten och bjuda in till lönsamma
investeringar för såväl befintliga som nya aktieägare genom att
kontinuerligt aktivt söka efter intressanta investeringsmöjligheter.
Affärsmodell & Strategi – Option One är ett investmentbolag som
fokuserar på entreprenörsledda bolag med skalbara affärsmodeller.
Vi är i grunden en långsiktig passiv minoritetsägare som bistår med
kapital och erbjuder nätverk och kompetens i den utsträckning entre“Vi är ett alternativ till mer
prenörerna önskar. I våra investeringar begränsar vi oss varken till en
traditionella sparformer i
viss bransch, geografisk plats eller storlek. I dagsläget består portfölfonder och noterade bolag.
jen enbart av svenska bolag som en naturlig följd av Bolagets bas.
Vi fokuserar på att identifiera
Option One strävar efter att över tid ha en välbalanserad portfölj.
onoterade bolag som ännu inte
Nya investeringsmöjligheter utvärderas och analyseras löpande.
nått allmänheten och som står
Option One erhåller löpande förfrågningar från olika typer av invesinför en stark tillväxtresa.”
teringar, allt från start-up bolag till marknadsnoterade bolag. Varje
Vidar Brudvik,
investeringsbeslut fattas baserat på potentialen och därigenom på
VD Option One AB
vad som långsiktigt kan maximera avkastningen för aktieägarna.
I investeringsbesluten spelar även hållbarhetsaspekterna en viktig
roll, inte enbart för att vi vill vara med och stötta bolag vars affärsidéer är med och bidrar till en
mer hållbar värld, utan även för att dessa typer av bolag tenderar att skaffa sig starka varumärken
och kunna bemöta dagens konsumenters efterfrågan bättre.
Värdet i Option One ligger i den stora potentialen för värdeskapande genom en strukturerad
partnermodell för att hitta och gallra fram de mest lovande tillväxtbolagen som övergår från startup till scale-up, en tidpunkt där det än så länge är få förunnat att kunna göra direktinvesteringar.
Med ett flertal bolag i portföljen och en liten och effektiv organisation kan vi skapa god avkastning
med bra riskspridning till en låg förvaltningskostnad.
Övergripande målsättningar 2022
• Tillföra ytterligare branschspecifik kompetens till Bolagets ledning och Styrelse.
• Ansluta Bolagets aktie till Euroclear.
• Införa rutiner och system för informationsutgivning och finansiell rapportering.
• Erbjuda handel i Bolagets aktier på en
marknadsplats för onoterade aktier.
• Fortsätta utvecklingen av kärnverksamheten och identifiera investeringsobjekt
med god avkastningspotential.
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Övergripande målsättningar 2023
• Uppnå tillräcklig storlek avseende substans
värde för att notera Bolagets aktier för att:
— Öka Bolagets synlighet mot investerare
och nya portföljbolag
— Ge aktieägare mer transparent handel
— Skapa finansiella resurser och etableras
som en attraktiv affärspartner och möjliggöra att Bolagets aktier kan användas
som betalningsmedel vid förvärv etc.
• Fortsätta identifiering av attraktiva bolag
och vidareutveckla investeringsportföljen.

Portföljbolag Option One, maj 2022
Gee / www.gee.group / Segment: Fintech / Sverige
Initial investering: 2019  /  Ägarandel: cirka 6,8%
Lansering av Gee väntas ske under H2 2022
Gee är en neobank för moderna arbetare med inriktning på den starkt växande gig-ekonomin. Gee kommer att erbjuda ett komplett finansiellt ekosystem med skräddarsydda produkter och tjänster för gigarbetare. Det unika med Gee är att man har fullständig överblick
över gigarbetarnas ekonomi, från fakturering till deras privata ekonomi som betalningar,
sparande och lån. Det innebär även att kreditrisken för Gee vid lämnande av krediter till
kunderna kan minimeras.

Jiroy / www.jiroy.com / Verksamhet: Tech / E-commerce / Sverige
Initial investering: 2021  /  Ägarandel: cirka 0,7%
Jiroy har tagit fram en marknadsplats som samlar reafynd- och kampanjvaror på en och
samma plats. Deras marknadsplats har snabbt blivit Sveriges största reavaruhus på nätet
och har redan idag med sig 300 butikskedjor, däribland Media Markt, Åhlens, Cervera,
Indiska, Kjell & Company m. fl. Plattformen är en egenutvecklad högteknologisk plattform
som har utvecklats under en period på två år. Konsumenter får tillgång till anslutna varumärken och butikskedjors rea-sortiment, där syftet är att förenkla shoppingen och skapa
bra affärer. Vilket innebär att konsumenten sparar både tid, energi och pengar. Bolaget
har genomfört sin första emission och ska nu initiera fler tillväxtstrategier. Deras vision är att bli den självklara destinationen för rea-shopping.

By Mates / www.mates.gg / Verksamhet: Gaming / E-sport / Sverige
Initial investering: 2020  /  Ägarandel: cirka 0,7%  
By Mates affärsidé är att erbjuda en digital plats för utveckling, sociala relationer och
sponsring med fokus på ett bättre online beteende för både E-sport och traditionell sport.
Genom ett helt nytt sätt att tänka kring sponsring och träning har de byggt ett system som
är skalbart och har hela världen som marknad. 2021 var det första verksamma året med ett
färdigutvecklat system. Målsättningen är att bli lönsamma redan år 2022. Under Q3 2021
beslutade Styrelsen i Option One att skifta ut större delen av innehavet till aktieägarna för
att hjälpa By Mates med ägarspridning inför en kommande notering.

Trion / www.trion.app / Segment: Tech / Hälsa / Sverige
Initial investering: 2022  /  Ägarandel: cirka 1,1%
Trion har ägnat flera år åt att förstå vad som hindrar människor från att upprätthålla en
hälsosam livsstil och har nu en unikt positionerad produkt som ska hjälpa dem övervinna
dessa. Till skillnad från andra träningsappar har teamet satsat på en ”technology-first”
approach för att bygga den mest kraftfulla, dynamiska och intelligenta plattformen på
marknaden som verkligen tar hänsyn till den mänskliga faktorn när det kommer till träning och vad det är som motiverar oss. Med över en miljard personanpassade träningskombinationer förenar Trion kraften i AI med en sömlös användarupplevelse och kunskapen hos personliga tränare för att leverera den mest omfattande träningsgeneratorn på marknaden. Trion har idag avtal med gymkedjor i Sverige,
Mexiko och England och har pågående diskussioner med fler potentiella samarbetspartners i andra delar av världen. Marknaden för träningsappar
är idag värderad till USD 3 miljarder och beräknas fyrdubblas kommande 5-7 år, motsvarande en CAGR om cirka 22%.

Finanstid / www.finanstid.se / Segment: Webbtidning / Sverige
Initial investering: 2022  /  Ägarandel: 49%  
Finanstid.se är en snabbväxande nyhetskanal som ger läsarna de senaste nyheterna
inom finans och tillväxtbolag. Finanstid har mellan 100 000 - 500 000 sidvisningar per
månad och ca 30 000 prenumeranter. Webbtidningen har haft en stark tillväxt sedan
lansering och samlar nyheter från Sveriges stora nyhetssajter och byråer samt från bloggar, Youtube-klipp och pressmeddelanden och sorterar dessa i ett smidigt nyhetsflöde.
Finanstid har sedan slutet på 2020 kompletterats med podcasten Framtidsbolagen som
intervjuat namnkunniga företagsledare från noterade företag. Podcasten har även givit
mindre bolag möjlighet att synas för en bred publik, något som blivit allt viktigare under de senaste åren med tanke på den kraftiga tillströmningen
av antalet börsnoteringar. Genom Finanstid kontrollerar Option One vår mediekanal som kan skapa skräddarsydd marknadsföring som optimerar
både spridning och verklig påverkan för Bolagets övriga portföljbolag.
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