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Styrelsen och verkställande direktören för Option One AB avger följande årsredovisning för 
räkenskapsåret 2021.
 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp 
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
 
Förvaltningsberättelse
 
Företaget har sitt säte i Ljusnarsbergs kommun.
 
Information om verksamheten
Option One AB 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 entreprenörerna önskar. I våra investeringar 
begränsar vi oss varken till en viss bransch eller geografisk plats.
 
Option One strävar efter att över tid ha en välbalanserad portfölj. Nya investeringsmöjligheter 
utvärderas och analyseras kontinuerligt. Option One erhåller löpande förfrågningar avseende 
olika typer av investeringar, allt från start-up bolag till marknadsnoterade bolag. Varje 
investeringsbeslut fattas baserat på potentialen och därigenom på 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 moderna 
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 
start-up till scale-up, en punkt där det än så länge är få förunnat att göra direktinvesteringar i. 
Med ett flertal bolag i portföljen och en liten och effektiv organisation kan vi skapa god 
avkastning med bra riskspridning till en låg förvaltningskostnad. 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Mot bakgrund av Covid-19 (pandemin) med påverkan på samhället både i Sverige och världen 
följer bolaget noga aktuella marknader och vidtar åtgärder för att minimera och eliminera 
påverkan på Bolagets verksamhet. Vi följer riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, WHO och 
ECDC (Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar). Bolaget har till dags 
dato inte märkt av någon betydande påverkan på verksamheten av negativ karaktär.
 
Under året har innehavet i Syncro Group (f.d Gigger Group) avyttrats med en vinst om cirka 466 
kSEK.
 
Den extra bolagsstämman 27 oktober valde Nadja Eriksson som ny revisor.
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Option One har under året investerat i nya portföljbolaget Jiroy AB (”Jiroy”). Jiroy är ett bolag 
som har tagit fram en marknadsplats som samlar rea-, fynd- 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. Deras vision är att bli den självklara destinationen för rea-shopping.
 
Under första halvåret gjordes en följdinvestering i det befintliga portföljbolaget Gee-nius 
Investments & Holdings AB (”Gee”). Under andra halvåret har vi gjort en mindre avyttring och 
ägarandelen uppgår till cirka 8a vid räkenskapsårets slut.
 
Den extra bolagsstämman 9 augusti 2021 beslutade att dela ut Bolagets aktier i By Mates AB 
(”By Mates”) till aktieägarna. Syftet med transaktionen var att bistå By Mates med ägarspridning 
inför en framtida notering. Resultatet blev att By Mates erhöll över 200 nya aktieägare. Vid 
räkenskapsåret slut återstod endast en mindre aktiepost. Utdelningen gjordes utan täckning i fritt 
eget kapital enligt den senaste fastställda balansräkningen, men täckning fanns genom en 
beslutad och tecknad nyemission.
 
Under hösten 2021 utsåg styrelsen Vidar Brudvik som ny VD för Bolaget. Vidar har tidigare haft 
olika befattningar i Bolaget och arbetat med uppgifter såsom administration, affärsutveckling, 
utvärdering av investeringsmöjligheter och investor relations.
 
Option One bytte bolagskategori från privat till publikt bolag.
 
Bolaget har under räkenskapsåret genomfört nyemissioner och totalt har 1 789 375 aktier av 
Serie B emitterats.
 
Styrelse och ledning har successivt utökat sina respektive aktieinnehav i Option One AB. Deras 
totala andel av Bolagets kapital och röster uppgår till 4,79a av kapitalet och 10,07a av rösterna 
vid upprättandet av årsredovisningen.
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Bolaget genomförde mellan perioden 1 februari - 22 februari 2022 sin första publika emission. 
Totalt emittererades 1 347 012 aktier till kursen 2 kronor per aktie av Serie B. Bolaget har en hög 
soliditet och styrelsen gör bedömningen att befintlig likviditet är tillräcklig för den fortsatta 
driften under kommande tolv månader.
 
Under februari 2022 gick Option One ut med att Bolaget utökar sitt innehav i Jiroy och By 
Mates. Därtill offentliggjordes Bolagets investering i nya portföljbolaget Personal Trainer Nordic 
Online AB (”Trion”). Trion satsar 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 (Artificiell Intelligens) 
med en sömlös användarupplevelse och kunskapen hos personliga tränare för att leverera den 
mest omfattande träningsgeneratorn på marknaden.
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Framtida utveckling
Bolaget befinner sig alltjämt i ett tidigt skede och innan vinst från tidigare investeringar kan 
finansiera investeringar i nya portföljbolag, planerar Bolaget för att genomföra fler nyemissioner. 
Det bidrar också till en ökad ägarspridning vilket är gynnsamt för att få en väl fungerande handel 
i aktien vid kommande planerade notering.
 
Option One kommer att ansluta Bolagets aktier till Euroclear Sweden i syfte att förbereda inför 
en kommande notering och ge kredibilitet och trygghet gentemot aktieägare som erbjuds ett 
enkelt och transparent sätt att se sitt innehav på sin depå.
 
Bolaget ska även undersöka möjligheten till att erbjuda handel i Bolagets aktier på en 
marknadsplats för onoterade aktier i väntan på en notering.
 
Utöver vad som angivits ovan kommer fokus ligga på att fortsätta utveckla Bolagets 
kärnverksamhet som består i att sondera marknaden och identifiera investeringsobjekt med god 
avkastningspotential. I slutet av 2022 är målet att besitta en investeringsportfölj innehållande fem 
till åtta bolag som samtliga uppfyller investeringskriterierna.
 
 
På längre sikt har Option One som målsättning att uppnå tillräcklig storlek avseende 
substansvärde för att notera Bolagets aktier på en marknadsplats. En notering av Option One 
skulle:
- Öka Bolagets synlighet mot investerare och nya portföljbolag
- Ge aktieägare möjlighet till ordnad och transparent handel i Bolagets aktie
- Skapa finansiella resurser för att etablera Option One som en attraktiv affärspartner och kunna 
möjliggöra att Bolagets aktier kan användas som betalningsmedel vid transaktioner såsom 
förvärv av andelar i andra företag
 
Flerårsöversikt (Tkr) 2021 2019/20    

 (16 mån)    
Nettoomsättning 92 0
Resultat efter finansiella poster -930 -486
Balansomslutning 13 325 13 889
Soliditet (a) 97,5 74,4

 
Förändring av eget kapital

Aktie- Överkurs- Balanserat Årets Totalt
kapital fond resultat resultat  

Belopp vid årets ingång 10 748 320 81 500  -484 238 10 345 582
Disposition enligt beslut 
av årets årsstämma:
   Utdelning -250 000  -250 000
   Balanseras i ny räkning   -484 238 484 238 0
Nyemission 2 039 125 1 789 375   3 828 500
Årets resultat   -930 150 -930 150
Belopp vid årets utgång 12 787 445 1 870 875 -734 238 -930 150 12 993 932
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Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
fri överkursfond 1 870 875
ansamlad förlust -734 238
årets förlust -930 150

206 487
 
disponeras så att
i ny räkning överföres 206 487

206 487
 
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning Not 2021-01-01
-2021-12-31

2019-09-12
-2020-12-31

a16 mån)
 

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 92 093 0

92 093 0

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -688 283 -551 585
Personalkostnader 2 -1 046 085 -82 123

-1 734 368 -633 708
Rörelseresultat -1 642 275 -633 708

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som 
är anläggningstillgångar 712 391 149 517
Räntekostnader och liknande resultatposter -266 -47

712 125 149 470
Resultat efter finansiella poster -930 150 -484 238

Resultat före skatt -930 150 -484 238

Årets resultat -930 150 -484 238
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31
 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Ägarintressen i övriga företag 3 13 025 547 13 815 342

13 025 547 13 815 342
Summa anläggningstillgångar 13 025 547 13 815 342

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 0 51
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 134 802 73 125
Summa kortfristiga fordringar 134 802 73 176

Kassa och bank 164 756 477
Summa omsättningstillgångar 299 558 73 653

SUMMA TILLGÅNGAR 13 325 105 13 888 995

Assently: 91f4a66d2a66c37bab42d0b4b88e8d7afefb8893647b0ab48ee72f997f100ceb8550db0f449742b276864c99e87a95a18c4829d0f2c9ee8b7890f3c462d143bf



Option One AB
Org.nr 559218-3221

7 (9)

Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 12 537 695 10 748 320
Ej registrerat aktiekapital 249 750 0
Summa bundet eget kapital 12 787 445 10 748 320

Fritt eget kapital
Överkursfond 1 870 875 81 500
Balanserad vinst eller förlust -734 238 0
Årets resultat -930 150 -484 238
Summa fritt eget kapital 206 487 -402 738
Summa eget kapital 12 993 932 10 345 582

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 194 832 67 999
Övriga skulder 44 451 3 475 414
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 91 890 0
Summa kortfristiga skulder 331 173 3 543 413

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 325 105 13 888 995
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). 
 
Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.
 
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i 
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och 
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
 
Finansiella Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
 

andra långfristiga värdepappersinnehav
Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina 
anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov.
 
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (a)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning.
 
 
Not 2 Medelantalet anställda

2021 2019-09-12
 -2020-12-31

Medelantalet anställda 1 1
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Not 3 Ägarintressen i övriga företag

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 13 815 342 0
Inköp 1 184 000 13 815 342
Försäljningar -1 973 795  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 13 025 547 13 815 342

Utgående redovisat värde 13 025 547 13 815 342

 
 
Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter 
stämmer med faktiska förhållanden.
 
 
Kopparberg 2022-05-13
 
 
 

Anders Mjärdsjö Georg Andreas Hallgren
Ordförande

Vidar Brudvik
Verkställande direktör

 
 
Min revisionsberättelse har lämnats 
 
 
 

Nadja Eriksson  
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
 
Till bolagsstämman i Option One AB
Org.nr 559218-3221

 
Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Option One AB för år 2021.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Option One ABs finansiella ställning per den 2021-12-31 och av
dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i
förhållande till Option One AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2019-09-12 - 2020-12-31 har utförts av en annan revisor
som lämnat en revisionsberättelse daterad 2021-07-07 med omodifierade uttalanden i Rapport om
årsredovisningen.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för
den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
 
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
 
Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
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En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för Option One AB för räkenskapsåret 2021 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Option One AB enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid
förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn
till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
 
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar
bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt
kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett
betryggande sätt.
 
Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören i något väsentligt avseende:
 
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
 
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
 
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen. 
 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.
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En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Anmärkning
Under räkenskapsåret har bolaget lämnat utdelning till aktieägarna med 250 000 kronor och därmed
disponerat under året uppkommet fritt eget kapital. Enligt senast fastställd balansräkning har det emellertid
inte funnits fritt eget kapital, varmed den verkställda utdelningen skett i strid mot 17 kap. 3 §
aktiebolagslagen. Här ska dock uppmärksammas att bundet eget kapital är intakt enligt den balansräkning
som nu framläggs för räkenskapsåret 2021.
 
 
Stockholm den 16 maj 2022
 
 
_________________________________ 
Nadja Eriksson  
Auktoriserad revisor 
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