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Detta informationsmemorandum har inte 
upprättats i enlighet med bestämmelserna i 
lagen (1991:980) om handel med finansiella 
instrument, Europaparlamentets och Rådets 
direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) 
och EU-kommissionens förordning (EG) nr 
09/2004. Memorandumet har heller inte god-
känts och registrerats hos Finansinspektio-
nen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 
25 och 26 §§ lagen om handel med finansiella 
instrument. Anledningen till att Prospekt 
enligt ovan angivna regler ej har upprättats 
är att emissionsbeloppet understiger 2,5 M€.

Tvist rörande eller med anledning av Emis-
sionen, innehållet i detta memorandum eller 
därmed sammanhängande rättsförhållanden 
ska avgöras exklusivt enligt svensk lag och av 
svensk domstol, varvid Stockholms tingsrätt 
ska utgöra första instans. Med undantag för 
vissa sedvanliga begränsningar hänförliga till 
värdepapperslagar och regleringar, kommer 
detta memorandum att finnas tillgängligt på 
Bolagets hemsida, www.stresscompany.se, 
Eminova Fondkommissions hemsida och 
www.eminova.se. Emissionen riktar sig 
inte till allmänheten i något annat land än 
Sverige, Finland och Norge. Emissionen riktar 
sig inte heller i övrigt till sådana personer 
vars deltagande förutsätter ytterligare 
memorandum, eller registrerings- eller andra 
åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Memorandumet, anmälningssedeln eller 
andra till Emissionen hänförliga handlingar 
får inte distribueras i något land där 
distributionen eller Emissionen kräver åtgärd 
enligt ovan eller strider mot regler i sådant 
annat land. Distribution av memorandumet, 
anmälningssedeln eller andra till Emissionen 
hänförliga handlingar till något land där 
Emissionen förutsätter någon av ovanstående 
åtgärder eller som sker i strid med reglerna i 
dessa andra länder är förbjuden. Anmälan om 
förvärv av aktier i strid med ovanstående kan 
komma att anses vara ogiltig.

INFORmATION OCH UTTAL ANDEN  
I DETTA mEmORANDUm

Detta memorandum har upprättats av 
styrelsen för Stresscompany baserat på 
egen information samt information från 
källor som Bolaget bedömt vara tillförlitliga. 
Information från sådana källor har återgivits 
korrekt, och såvitt känt har inga uppgifter 
utelämnats på ett sätt som skulle göra 
den återgivna informationen felaktig eller 
missvisande. Memorandumet innehåller viss 
marknadsinformation, däribland information 
avseende storleken på marknader där Bolaget 
är verksam. Även om Bolaget anser att dessa 
källor är tillförlitliga, har Bolaget inte låtit 
oberoende part verifiera informationen. 
Viss information bygger också på uppskatt-
ningar gjorda av Bolaget. Memorandumet 
innehåller vissa framåtriktade uttalanden 
som återspeglar Bolagets aktuella syn och 
förväntningar på framtida händelser samt 
finansiell och operativ utveckling. Ord 
som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, 
”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck 
som innebär indikationer eller förutsägelser 
avseende framtida utveckling eller trender 
och som inte är grundade på historiska fakta, 
utgör framåtriktad information. Även om 
Stresscompany anser att dessa uttalanden 
är baserade på rimliga antaganden och 
förväntningar kan Bolaget inte garantera att 
sådana framåtriktade uttalanden kommer 
att förverkligas. Då dessa framåtriktande 
uttalanden inbegriper såväl kända som 
okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan 
verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad 
de som uttalas i framåtriktad information. 
Andra faktorer som kan medföra att 
Stresscompanys faktiska verksamhetsresultat 
eller prestationer avviker från innehållet i 
framåtriktade uttalanden innefattar, men 
är inte begränsade till, de som beskrivs i 
avsnittet ”Risker”. Framåtriktade uttalanden i 
memorandumet gäller endast vid tidpunkten 
för memorandumet. Informationen i memo-
randumet är endast aktuell per datumet för 

memorandumet och Bolagets verksamhet, 
resultat eller finansiella ställning kan således 
ha förändrats sedan detta datum. För det fall 
det uppkommer ny omständighet, sakfel eller 
förbiseende som kan påverka bedömningen 
de överlåtbara värdepapper som omfattas av 
memorandumet under perioden från dagen 
för offentliggörandet till och med den sista 
dagen i anmälningsperioden, kommer sådana 
omständigheter, sakfel och förbiseende 
att offentliggöras. Stresscompany gör inga 
utfästelser om att offentliggöra uppdate-
ringar eller kompletteringar av informationen 
i memorandumet utöver vad som krävs enligt 
tillämpliga lagar. Eminova Fondkommission 
har varit behjälplig vid sammanställningen 
av detta memorandum, vilket bygger på infor-
mation som lämnats av Bolaget, och Eminova 
har inte kontrollerat några sakförhållanden 
eller verifierat någon del av den tillhanda-
hållna informationen. Ingen garanti, vare sig 
uttrycklig eller underförstådd, lämnas av  
Eminova Fondkommission avseende 
riktig heten eller fullständigheten av den 
information som lämnas i detta memorandum 
och ingenting i detta memorandum ska anses 
utgöra någon utfästelse eller garanti, oavsett 
om det avser förfluten tid eller framtiden. 
Ingen person är behörig att lämna någon 
annan information avseende Emissionen 
eller göra några andra utlåtanden än de som 
lämnas i detta memorandum, och om så 
ändå sker, ska sådan information eller sådana 
utlåtanden inte anses ha lämnats av Stress-
company eller Eminova Fondkommission. 

HANDLINGAR INFÖRLIVADE  
GENOm HÄNVISNING

Årsredovisningar och revisionsberättelser 
för år 2012 och 2013 bifogas separat och 
införlivas detta dokument genom hänvisning. 
Revisionsberättelserna avviker ej från 
standardformuleringarna.

Viktig information
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Definitioner

Stresscompany eller ”Bolaget”: Avser 
Stresscompany AB, org.nr 556884-9920 
inklusive Dotterbolaget om inte annat 
framgår av sammanhanget.

Dotterbolaget: Avser Bolagets helägda 
dotterbolag Stressklubben AB, org.nr 
556884-9912.

Stressklubben: Avser det av Bolaget 
framarbetade helhetskoncept som skall 
tillhandahålla hälsorelaterade produkter 
och tjänster till marknaden i syfte att 
minska stressrelaterade problem i enlighet 
med detta Memorandum. 

Emissionsinstitutet: Avser Eminova 
Fondkommission AB

memorandum: Avser detta dokument.

Erbjudandet: Den nyemission av aktier som 
presenteras i föreliggande memorandum.

Euroclear: Euroclear Sweden AB, org. nr: 
556112-8074.
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Bolaget kan endast påverka vissa riskfak-
torer, medan andra riskfaktorer kan ligga 
helt eller delvis utanför Bolagets kontroll. 
Värdet på en investering i de finansiella 
instrument som erbjuds i Emissionen 
kan komma att påverkas väsentligt om 
någon av nedan redovisade – eller andra 
– riskfaktorer förverkligas. Investerare 
uppmanas därför att göra sin egen 
bedömning av nedan redovisade och andra 
potentiella riskfaktorers betydelse för 
Bolagets verksamhet, resultat, finansiella 
ställning och framtida utveckling. 

Marknads- och bransch-
relaterade risker
mARKNADENS UT VECKLING
Stresscompany verkar på en marknad som 
av Bolaget bedöms stå inför en betydande 
tillväxt under de närmaste åren. En lägre 
tillväxttakt än den förväntade kan komma 
att påverka Bolagets omsättning och 
resultatutveckling negativt.

KONJUNKTURK ÄNSLIGHET
Vid en nedgång i den allmänna eko-
nomiska konjunkturen kan det inte 
uteslutas att de tjänster som Bolaget skall 
tillhandahålla drabbas av en minskad 
efterfrågan, med lägre intäkter och sämre 
resultatutveckling som följd.

POLITISK A RISKER
Då Bolaget avser att etablera sig på flera 
marknader kan de politiska riskerna i 
de olika länderna vara svårbedömda. 
Detta kan medföra att politiska beslut, 
lagändringar eller andra förändringar av 
tillämpliga regelverk kan få återverkningar 
på Bolagets förutsättningar att nå 
lönsamhet på vissa marknader. 
 
NYA TRENDER 
De föreligger risk att nya samhällstrender 
reducerar värdet på Stresscompanys 
tjänster. Skulle andra teman än de som 
adresseras av Bolaget tilldra sig större 
uppmärksamhet och intresse hos allmän-
heten kan detta påverka möjligheterna att 
upprätthålla intäktsnivåer och lönsamhet.

ÖK AD KONKURRENS
Hälsobranschen är en attraktiv marknad 
med historiskt hög avkastning. Detta 
lockar till sig nya aktörer som vill vara 
med och ta del av framgången. Det kan 
inte uteslutas att andra företag med 
större resurser än Stresscompany kommer 
att lansera tjänster som helt eller delvis 
tangerar Bolagets marknad, vilket skulle 
kunna påverka Bolagets expansion och 
möjligheter att uppvisa vinst.

NYCKELPERSONER
Stresscompany består av en liten organi-
sation, där vissa väsentliga kompetenser 

endast innehas av en person. Det kan 
inte uteslutas att nyckelpersoner lämnar 
Bolaget vilket skulle kunna ha en negativ 
inverkan på Bolagets förmåga att bedriva 
den planerade verksamheten.

ORGANISATIONSUPPBYGGNAD
Stresscompany kommer framdeles vara 
beroende av att kunna rekrytera personal 
med relevant kompetens. Det föreligger 
ingen garanti för att sådan personal 
kan identifieras eller förmås acceptera 
anställning vid Bolaget. Skulle Stresscom-
pany misslyckas med sådana rekryteringar 
kan det inverka negativt på Bolagets 
verksamhet och resultat.

INGEN VERKSAmHETSHISTORIK
Stresscompanys verksamhet startades 
under 2012. Det saknas således erfaren-
heter från marknadens mottaglighet för 
Bolagets tjänster, och det är svårt att 
uppskatta Bolagets framtidsutsikter. 
Stresscompany kan av samma orsak få 
svårt att förhandla fram fördelaktiga avtal 
med leverantörer och samarbetspartners.

Vidare medför den begränsade verksam-
hetshistoriken svårigheter att förutsäga 
framtida utveckling och intäkter, särskilt 
med beaktande av att Bolagets tjänst 
idag bedöms som unik på marknaden. 
Den obefintliga kommersiella historiken 
kan leda till att presenterade planer och 

Risker 
Nedan redovisas riskfaktorer som kan få betydelse för Stresscompanys verksamhet och framtida 
utveckling. Riskfaktorerna är inte rangordnade efter sannolikhet, betydelse eller potentiell påverkan 
på Bolagets verksamhet, resultat eller finansiella ställning. Beskrivningen av riskfaktorer är inte 
uttömmande. Riskfaktorerna bör beaktas av investerare tillsammans med såväl övrig information i 
detta memorandum som en allmän omvärldsbedömning. Ytterligare riskfaktorer som för närvarande 
inte är kända eller som för tillfället inte anses vara betydande kan också påverka Stresscompanys 
verksamhet, resultat eller finansiella ställning. 
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resultat fördröjs, fördyras eller visar sig 
vara inadekvata.

INTJÄNINGSFÖRmÅGA OCH  
FRAmTIDA K APITALBEHOV

Stresscompanys planerade snabba 
expansion innebär ökade kostnader  
för Bolaget.

En försening av intäkter kan 
innebära försämringar av 
Bolagets rörelseresultat och 
det kan inte med säkerhet 
sägas huruvida Bolaget 
kan komma att bli vinst-
givande och generera 
tillräckliga medel för 
framtida finansiering 
av verksamheten.

Det kan heller inte 
uteslutas att Stress-
company i framtiden 
måste söka ytterligare 
externt kapital och det 
finns inga garantier för att 
nytt kapital kan anskaffas till 
fördelaktiga villkor för befintliga 
aktieägare. Ett misslyckande i att 
generera vinster i tillfredsställande 
omfattning eller ett misslyckande med  
att lösa uppkomna finansieringsbehov kan 
substantiellt påverka Bolagets verksamhet 
och kan leda till företagsrekonstruktion, 
konkurs, likvidation eller annan avveckling 
av Bolaget. 
 
BEROENDE AV LEVERANTÖRER 
Stresscompany är beroende av att 
samarbetspartners och leverantörer 
som Stresscompany förhandlar med kan 
fullgöra sina åtaganden enligt framtida 
avtal.

Felaktiga eller uteblivna leveranser från 
samarbetspartners och leverantörer kan 
innebära att Bolagets tjänst inte kan 
levereras enligt plan, vilket kan påverka 
Bolagets omsättning och resultat negativt.

Risker relaterade  
till erbjudandet

LISTNING PÅ mARKNADSPL ATS
Bolaget avser att ansöka om listning av 
dess aktie vid NASDAQ OMX First North 
efter den förestående nyemissionen. 
Inget godkännande för listning har ännu 
erhållits. För att aktien skall upptas krävs 
bla att ägandet uppnår tillräcklig sprid-
ning. Det kan inte garanteras att Bolaget 
erhåller godkännande för listning av 

aktien, varvid möjligheterna att förändra 
sitt innehav reduceras avsevärt.

BEGRÄNSAD LIKVIDITET
De aktier som utges är nya värdepapper, 
vilka kan komma att få en begränsad 
spridning och för vilka det för närvarande 

inte finns en etablerad handel. Även om 
aktien listas kan likviditeten i aktien 

inte heller garanteras. Om likvi-
diteten i aktien är otillräcklig 

kan det medföra svårigheter 
för aktieägare att förändra 

sitt innehav vid tidpunkt 
och/eller till en kurs 
som är acceptabel för 
ägaren. Bolaget har 
inte anlitat så kallad 
likviditetsgarant.

AKTIEFÖRSÄL JNING
Styrelsens ledamöter, 

varav vissa är huvud-
ägare i Bolaget, ser sina 

aktieinnehav som en 
långsiktig placering. Dock 

finns det ingen aktieägare 
som har förbundit sig att behålla 

sina aktieinnehav oförändrade. 
Inget åtagande om ”inlåsning” eller 

dylikt föreligger. Därmed föreligger risk 
att aktiekursen kan påverkas av att någon 
aktieägare säljer ett större antal aktier. 

!
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Vid bolagsstämma den 24 april 2014 
beslutades att genomföra en nyemission 
i syfte att sprida ägandet i Bolaget inför 
notering av Bolagets aktie vid lämplig 
marknadsplats.

Härmed inbjuds ni, i enlighet med villkoren 
i detta memorandum, att teckna aktier i 
Stresscompany. Vid fulltecknad emission 
kommer aktiekapitalet att ökas med 265 
707,80 kronor, från 689 867,50 kronor till 
884 052,875 kronor och antalet aktier 
kommer att ökas med 1 481 481 aktier, 
från 5 590 942 aktier till 7 072 423 aktier. 
Bolagsvärde före föreliggande nyemission 
uppgår till ca 37 Mkr. Teckningstiden löper 
från och med den 28 april 2014 till och 
med den 16 maj 2014.

ERBJUDET VÄRDEPAPPER 
Erbjudandet avser köp av nyemitterade 
aktier i Stresscompany till en kurs om 6,75 
kr per aktie. Endast ett aktieslag finns i 
Bolaget. Emissionen omfattar högst 1 481 
481 aktier och inbringar Bolaget 10 Mkr 
vid full teckning.

EmISSIONSGARANTI OCH  
TECKNINGSFÖRBINDELSER

Emissionslikviden är i sin helhet garan-
terad genom emissionsgarantier och 
teckningsförbindelser. Vd Ulf Söderberg 

har lämnat teckningsförbindelse till ett 
belopp om högst 4 Mkr, till den del som 
eventuellt inte tecknas av nytillkommande 
aktieägare.

Härutöver har ett konsortium lämnat 
emissionsgarantier uppgående till ett 
sammanlagt högsta belopp om 6 Mkr, 
till den del som eventuellt inte tecknas 
av nytillkommande aktieägare. Ingen 
av garanterna äger aktier i Bolaget före 
nyemissionen.

UTSPÄDNING 
Under förutsättning att föreliggande 
nyemission fulltecknas kommer de nyemit-
terade aktierna att utgöra 21 procent av 
kapitalet rösterna i Bolaget. De befintliga 
aktieägare som väljer att inte förvärva 
nyemitterade aktier kommer således att i 
detta fall se sitt ägande i Bolaget spädas 
ut i motsvarande grad, förutsatt full 
teckning.

EmISSIONSKOSTNADER 
Under förutsättning att emissionen blir 
fulltecknad beräknas de totala emissions-
kostnaderna uppgå till cirka 1 Mkr.

INVESTERARAVDRAGET 
Styrelsen gör bedömningen att investerare 
som väljer att medverka i föreliggande 

nyemission är berättigade att utnyttja det 
nya så kallade investeringsavdraget som 
trädde i kraft den 1 december 2013.

FÖRSÄKRAN 
I övrigt hänvisas till redogörelsen i 
detta memorandum, vilket upprättats 
av styrelsen i Stresscompany AB (publ) 
med anledning av förestående emission. 
Bolagets styrelse, som presenteras på 
annan plats i dokumentet, är ansvarig 
för innehållet i detta memorandum och 
försäkrar härmed att alla rimliga försiktig-
hetsåtgärder vidtagits för att säkerställa 
att de uppgifter som presenteras, såvitt 
styrelsen vet, överensstämmer med 
faktiska förhållanden och att ingenting 
har utelämnats som skulle kunna påverka 
innebörden av detta memorandum. 

Stockholm den 24 april 2014 
Styrelsen 
 
Anders Struksnes, Ulf Söderberg, Anders 
Uddén, Michaela Murray, Mats Espander, 
Anders Tengström

Inbjudan
Föreliggande nyemission genomförs i syfte att utvidga ägarkretsen i Stresscompany inför noteringen 
vid lämplig marknadsplats. 
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Lättåtkomlig  
Vårt verktyg är lätt att komma åt på datorn,  

i surfplattan eller direkt i mobilen
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Insikten ökar bland individer, företag och organisationer om de 
stora produktivitetsförluster som förorsakas av de stressrelate-
rade problemen. Intresset för att finna lösningar växer oavbrutet, 
oavsett om arbetsgivaren åläggs att åtgärda detta problem eller 
om det sker på frivilligt initiativ. 

Stressklubben förväntas komma att spela samma roll för motver-
kandet av stressrelaterade samhällsproblem som de etablerade 
och växande portaler som idag har blivit naturliga forum för 
exempelvis övervikt, rökning, kontaktlöshet eller utveckling 
av livsstilar. De portaler runt om i världen som framgångsrikt 
profilerats kring väldefinierade och utbredda teman och intresse-
områden uppvisar stora ökningar av såväl betalande medlemmar 
som annonsintäkter.

Stressklubben har utvecklat, och vidareutvecklar kontinuerligt,  
en webbtjänst som bygger på flera års forskning vid bla Karolinska 
Institutet och Stressforskningsinstitutet. Bolaget har knutit till sig 
auktoriteter inom detta område, vilka har bidragit under utform-
ningen av tjänsten och som kommer att medverka när tjänsten 
lanseras. 

Stressklubbens webportal öppnades under 2013, och kommer 
att erbjuda ytterligare tjänster mot betalning under 2014. 
Bolaget förbereder nu lansering i samarbete med mediabolag 
och opinions bildare. Vidare pågår förhandlingar med större 
arbetsgivare, där målsättningen är att arbetsgivaren skall erbjuda 
sina anställda helt eller delvis subventionerade medlemskap i 
Stressklubben. 

Bakgrund och motiv
Stresscompany avser att i dotterbolagets Stressklubben ABs regi lansera en webbportal som med råd, 
experthjälp, självdiagnostik, produkter, tjänster och individuellt anpassade planer erbjuder hjälp till 
den växande andel av befolkningen som påverkas negativt av stress eller upplever stressrelaterade 
inskränkningar på livskvalitet och hälsa. 

Vår styrelse

ANDERS STRUKSNES
Styrelseordförande, född 1958 
Verksam inom hälsosektorn i 25 år och har arbetat för 

flera skandinaviska bolag. Idag driver Anders GreenLeaf 

Medical AB. 

mICHAEL A mURRAY 
Styrelseledamot, född 1974 
Avspännings- och stressterapeut samt livscoach genom 

eget bolag.

mATS ESPANDER 
Styrelseledamot, född 1971 
Marknadsekonom, driver idag det egna företaget Espan-

der Life Science partners AB och har 20 års erfarenhet 

från läkemedels- och medicinsk teknik. 
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Föreliggande emission sker i syfte att stärka rörelsekapitalet 
inför färdigställandet av betaltjänsten, samt att uppnå rådande 
spridningskrav för upptagande till handel med aktien på mark-
nadsplatsen NASDAQ OMX First North. Emissionslikviden har 
i denna nyemission begränsats till högst 10 Mkr och till en kurs 
som motsvarar ett bolagsvärde baserat på utvecklingskostnaderna 
för Stressklubbens webportal, kommersiella avtal och organisa-
tionsuppbyggnad. Likviden från föreliggande nyemission skall i sin 
helhet användas för anpassning av webportalen till utbudet av de 
betalade tjänsterna, lansering av portalen mot allmänheten samt 
förberedelser för vidare expansion. 

Det är styrelsens bedömning att Stresscompany har tillräckligt 
rörelsekapital för de aktuella behoven under den kommande 
tolvmånadersperioden. I kraft av de teckningsförbindelser och 
åtaganden om emissionsgarantier som på förhand erhållits, 
kommer nödvändiga medel för den planerade lanseringen att 
kunna genomföras, men styrelsen avser verka för att en så stor 
ägarspridning som möjligt uppnås, och därmed ett fortlöpande 
intresse för Bolagets aktie och verksamhet. 

Styrelsen 
Stockholm i april 2014

ULF SÖDERBERG
Grundare och VD, född 1969 
Grundare till Stresscompany och har under 20 år varit 

verksam i hälsobranschen och bl.a. grundare av Bringwell 

AB och SCN. Ulf var även en av de drivande krafterna 

bakom att apoteksmonopolet avskaffades.

ANDERS TENGSTRÖm
Styrelseledamot, född 1966 
Forskare, Leg Psykolog, docent i psykologi vid Karolinska 

Institutet. Anders har under de senaste 15 åren lett 

kliniskt inriktad forskning rörande psykisk ohälsa, 

missbruk och sociala problem.

ANDERS UDDÉN
Styrelseledamot, född 1952 
Har varit verksam i familjeföretaget Permobil under 

större delen av sin karriär där han både varit VD och 

styrelseordförande. Anders har lång erfarenhet av 

styrelsearbete i flera olika bolag. 
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VD har ordet 

När jag under 2006 fick förmånen att efter många års arbete 
etablera ett ”network of excellence” vid Karolinska Institutet 
insåg jag att en stor del av de sjukdomar som drabbar människan 
relateras till ens psykiska välbefinnande. Det har under de senaste 
decennierna skett en tydlig förändring i samhället där individen 
utsätts för ökande psykologisk stress.

Ingen har tidigare tagit ansvar för att skapa förutsättningar för de 
många människor i samhället som har eller upplever problem med 
sin psykologiska hälsa. Med insikten att det saknades en lösning 
för att hjälpa människan ur ett holistiskt perspektiv, anträddes 
resan mot att skapa framtidens hälsoföretag.

Under 2011 påbörjades arbetet med att samla de ledande 
institutionerna i samhället för att finna en lösning. När all relevant 
kompetens från respektive område var samlad beslutade vi i 
början av 2012 bilda det bolag som nu står inför en spännande 
resa. Tillsammans med ledande forskare, etablerade mediehus, 
politiker och företrädare från näringslivet har den produkt och 
lösning vi presenterar för marknaden idag tagit sin form.

Vi har lyckats skapa en unik produkt med syftet att hjälpa de 
många människorna där ute som ständigt brottas med både mindre 
och större problem. Marknaden för hantering av psykologisk 
ohälsa är redan etablerad, där bland annat psykologer, terapeuter, 
självhjälpsböcker, kurser och olika mediciner omsätter miljarder.  
Vi tar det som redan finns till en ny nivå som är anpassad till 
dagens krav på tillgänglighet, användarvänlighet, och upplevelse 
för att ge alla människor möjligheten till ett bättre liv för en 
rimlig kostnad.

Med den plattform vi nu har utvecklat kan vi se ett nytt svenskt 
exportföretag växa fram, där vi blandar den världsledande 
kompetens vi har i Sverige inom både hälsa och psykologi med 
webbutveckling och IT. Vi står i startblocken för att fortsätta 
expansionen internationellt där relationer har etablerats och 
liknande förutsättningar råder som på den svenska marknaden.

Bara den tiden det har tagit dig att läsa detta VD-ord har den 
psykologiska ohälsan kostat samhället 400 000 kr och lösningen 
har du i din hand. Välkommen som aktieägare i Stresscompany!

Med avstressade hälsningar,

 
 
Ulf Söderberg 
Grundare och verkställande direktör 
Stockholm i april 2014

Se gärna en film med Ulf Söderberg där han berättar om emissionen 
och Bolaget på www.irportalen.se/stresscompany
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TECKNINGSTID
Teckning av aktier skall ske under tiden 
från och med den 28 april 2014 till och 
med den 16 maj 2014.

TECKNING
Anmälan om teckning skall ske på 
anmälnings sedel enligt fastställt formulär 
som kan laddas ner från Bolagets hemsida, 
www.stressklubben.se, www.irportalen.se/ 
stresscompany samt från emissions-
institutets Eminova Fondkommission 
hemsida www.eminova.se.

ANmÄL AN INSÄNDES TILL:
Eminova Fondkommission AB 
Ärende: Stresscompany 
Box 5833 
102 48 Stockholm 
 
Fax 08-684 211 29 
Email: info@eminova.se (inskannad 
anmälningssedel)

Anmälningssedeln skall vara Bolaget 
tillhanda senast den 16 maj 2014 klockan 
16.00. Anmälningssedel som sänds med 
post bör avsändas i god tid före sista 
teckningsdag. Ofullständig eller felaktigt 
ifylld anmälningssedel kan komma att 
lämnas utan hänseende. Det är endast 
tillåtet att insända en (1) anmälningssedel. 
Observera att anmälan är bindande.

BESKED Om TILLDELNING  
OCH BETALNING

Besked om tilldelning av aktier lämnas 
genom utskick per post av avräknings-
nota vilken ska betalas i enlighet med 
anvisningarna på denna. Utskick beräknas 
ske omkring 19 maj 2014. Tilldelade aktier 
som tecknats ska betalas kontant och 
enligt instruktioner på beskedet om tilldel-
ning senast 5 bankdagar efter utställande 
av avräkningsnota. Inget meddelande 
utgår till dem som inte erhållit tilldelning.

TILLDELNINGSPRINCIP
Tilldelning av aktier beslutas av 
Stresscompany ABs styrelse. Målet ät att 
så många tecknare som möjligt ska få 
tilldelning. I händelse av överteckning kan 
tilldelning komma att ske med lägre antal 
aktier än anmälan avser eller helt utebli.

RÄTT TILL UTDELNING 
Vinstutdelning för de nya aktierna skall 
utgå på den avstämningsdag för utdelning 
som infaller efter aktiens registrering i den 
av Euroclear Sweden förda aktieboken. 

Villkor och anvisningar
Styrelsen i Stresscompany AB (publ) har beslutat att genomföra en nyemission av högst 1 481 481 nya aktier. 
Teckning av aktier har beslutats ske utan företrädesrätt för befintliga aktieägare i. Emissionen är i sin helhet 
garanterad genom emissionsgarantier och teckningsförbindelser och kommer således tillföra Bolaget högst  
9 999 996,75 kr före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1 MSEK. Teckning sker i poster 
om minst 1 000 aktier till kursen 6,75 SEK per aktie (6 750 kr per post). 
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Stresscompany uppskattar att ungefär 40 procent av männen och 
kvinnorna i åldern 30–55 år stundtals lider av olika former av 
stressymptom och således kan vara mottagliga för Stresscompanys 
erbjudande. Detta motsvarar en potentiell användarbas om  
1,3 miljoner medlemmar i Sverige. Antagandet har bla gjorts  
mot bakgrund av följande statistik:

• 808 677 personer äter antidepressiva medel.1 
• 24 procent av den vuxna befolkningen har sömnbesvär.2

• 35 procent av den vuxna befolkningen har någon gång fått  
ont i hjärtat på grund av stress.3 

VAD ÄR STRESS?
Stress är människokroppens sätt att mobilisera fokus och energi 
inför upplevda utmaningar. I grunden är därför förmågan att 
uppleva stress något positivt och varit avgörande för mänsklighet-
ens överlevnad. Människans stressystem tycks i första hand vara 
byggt för att öka möjligheten till fysisk överlevnad och är därför 
uppbyggt för snabb mobilisering och ett omedelbart och maximalt 
nyttjande av organismens resurser. Systemet är bra för överlevnad 
på savannen men är inte optimalt för dagens utmaningar som mer 
består av att vi under många år av våra liv ska klara av en mängd 
intellektuella, praktiska och sociala uppgifter där tiden för detta 
och tillgång till ork och energi är begränsad.

Den stress som upplevs av dagens människor är därför i första 
hand ett fenomen kopplat till tidsanvändning och tillgång till 
ork och energi. Genom att stressystemet aktiveras får människan 
kortsiktigt tillgång till mer energi och fokus som gör att vi kan 
hantera de krav som ställs på oss. Inbyggt i stressystemet finns 
ett biologiskt krav på att organismen måste återhämta sig efter 
en maxprestation. I vårt moderna samhälle är det oftast här det 
går fel, vi har inte tid eller har inte organiserat våra liv så att vi 
kan återhämta oss i den utsträckning som skulle behövas. Brist på 
återhämtning bryter sakta ned både människokroppen och vårt 
psyke. Konsekvenserna kan se ut på många olika sätt men brukar 
oftast ta sig uttryck i oförmåga att koppla av, sömnstörningar, 
högt blodtryck, nedsatt kognitiv förmåga, värk i olika kroppsdelar, 
humörsvängningar i form av ökad aggressivitet eller nedstämdhet 
och ökad sjuklighet på grund av försvagning av immunsystemet.

STRESS I SAmHÄLLET
I Sverige har antalet sjukdomsfall och därmed sjukfrånvaron 
orsakad av stress i arbetslivet ökat under de senaste åren. Anled-
ningen är den förändring som skett i svensk ekonomi och arbetsliv. 
Sedan 1970-talet har andelen svenskar som arbetar inom industri 
och tillverkning minskat med 50 procent, samtidigt har andelen 
som arbetar inom tjänstesektorn ökat med 50 procent. Arbetslivet 
ställer således andra krav. Dessa krav upplevs ofta som positiva 
och utvecklande, men de kan samtidigt utgöra psykiskt krävande 
och stressande faktorer.4 

Marknaden
Verksamheten i Stresscompany är huvudsakligen riktad mot kvinnor och män i alla åldrar. Studier 
utförda av bland annat Folkhälsoinstitutet har visat att stress upplevs som det oftast förekommande 
problemet inom denna ålderskategori. Dessutom finns en påtaglig medvetenhet och förändrings-
benägenhet inom denna målgrupp, vilket i sin tur kan medföra att andra grupper, såsom äldre och 
ungdomar, tar intryck av nya metoder för att motverka vardagens stressfaktorer. 

1) Socialstyrelsens läkemedelsstatistik.

2) ”Behandling av sömnbesvär hos vuxna”, Statens beredning för medicinsk utvärdering 2010.

3) Sifoundersökning, Kronans Droghandel 2013 (Numera Kronans Apotek).

4) OECD Sweden (2013), ”Mental Health and Work”.
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OECD uppskattar den årliga kostnaden för psykologisk ohälsa 
i Sverige till 70 miljarder kr vilket motsvarar cirka 3 procent av 
BNP. Siffran bedöms emellertid som större om de personliga 
konsekvenserna av en sjukfrånvaro inkluderas. I samma rapport 
förespråkar OECD bland annat följande åtgärder för att få kontroll 
över problemet:

• Öka samarbetet mellan politiker, sjukvård och näringsliv.
• Skapa förutsättningar för etablering av nya tjänster med 

syftet att underlätta för arbetsgivare att hjälpa sina anställda.
• Ge extra support till mindre arbetsgivare så att de kan 

förebygga sjukskrivningar relaterade till psykologisk ohälsa. 

I hela västvärlden är behovet av hjälp för att minska stress och 
psykologisk ohälsa likartat. Exempelvis uppger 60 procent av den 
vuxna amerikanska befolkningen att de vill minska sin stressnivå, 
varav 20 procent uppger att de känner en extrem stressnivå.5

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD
Bland företagens HR-chefer är stress och psykologisk ohälsa ett 
uppmärksammat problem. Var tredje kvinna och var fjärde man i 
arbetslivet känner sig stressad några dagar per vecka eller mer, 
det vill säga att man är spänd, orolig eller okoncentrerad.6  

Oavsett om stressymptomen har sitt upphov i individens 
arbetsmiljö eller privata situation uppstår det snabbt väldigt stora 
kostnader för företag med många långtidssjukskrivna. 

Ungefär 65 procent av Sveriges 4,7 miljoner sysselsatta  
har tillgång till företagshälsovård i Sverige, samtidigt som  
1,4 miljoner7 anställda helt står utan denna möjlighet. Framförallt 
är det i företag med mindre än 50 anställda som saknar möjlighet  
till företagshälsovård. Företagshälsovården omsätter drygt  
4 miljarder kr i Sverige per år vilket ungefär motsvarar en kostnad 
om 1300 kr per anställd som får företagshälsovård. I jämförelse  
med andra europeiska länder är siffran låg. Som jämförelse  
har exempelvis finsk företagshälsovård en omsättning på 11  
miljarder kr per år.8

Hos de ledande företagen inom företagshälsovård, där Previa 
är den största aktören, finns idag inget erbjudande som liknar 
Stresscompanys webbtjänst. Företagshälsovård arbetar ofta med 
traditionella metoder där liten tyngd läggs på det psykologiska 
välbefinnandet.

INTERNETANVÄNDANDET
Tjänster på internet har blivit alltmer accepterat och berör idag de 
flestas vardag. I Sverige har 88 procent av befolkningen över 12 
år tillgång till internet och 69 procent använder internet på daglig 
basis. Under de senaste fyra åren har antalet besökare i sociala 
nätverk (Facebook och andra nätverk) vuxit med 10 procentenhe-
ter per år till att nu omfatta mer än hälften av Sveriges befolkning. 
Andra populära aktiviteter på internet är digitala spel och aktivitet 
i olika bloggar. Informationssökning är av naturliga skäl en viktig 

5) American Psychological Association (2013), ”Stress in America – Missing the Health Care Connection”.

6) Karolinska Institutets Folkhälsoakademi (2013), ”Stress i arbetet”.

7) Differensen på ungefär 300 000 anställda går ej att klassificera som har ”tillgång till företagshälsovård” och ”ej tillgång till företagshälsovård”.

8) Branschföreningen Sveriges Företagshälsor.

808 677 
personer äter antidepressiva medel1 

24 %  
av den vuxna befolkningen har sömnbesvär2

35 %  
av den vuxna befolkningen har någon gång 

fått ont i hjärtat på grund av stress3
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del i internetanvändandet och 67 procent använder internet för  
att söka efter hälsoinformation.9

BEHANDLING AV PSYKOLOGISK OHÄLSA PÅ INTERNET
Internetbaserad behandling är en form av självhjälp som ofta 
innehåller varierad grad av behandlarstöd. Övningar och infor-
mation ges oftast via text, eller i form av korta filmsnuttar, vilka 
typiskt omfattar 8–10 sessioner och som ges veckovis. 

Idén om att hjälpa människor genom att interagera med modern 
teknik har funnits länge. Redan på 1960-talet började man forska 
på hur datorer kunde ha terapeutisk kommunikation med klienter. 
Tyvärr nådde man inte så stora framgångar, så utvecklingen 
styrdes mot att behandlare arbetade med att utveckla sätt att 
använda datorer för att komplettera eller förbättra traditionell 
samtalsbehandling. Det var egentligen först när Internet blev till-
gängligt i större skala på mitten av 1990-talet som utvecklingen 
av Internetbehandling tog fart, då man på ett standardiserat sätt 
kunde göra information lättillgänglig med hjälp av e-post och 
chattfunktioner.

En fråga som länge debatterats bland de som forskar på Internet-
behandling är om behandlingen kan ge effekter utan någon form 
av behandlarstöd. Om man slår ihop alla studier som är gjorda på 
behandling utan någon form av behandlarstöd så ser man att även 
utan behandlarstöd uppnås mindre, om än statistiskt säkerställda, 
förbättringar bland deltagarna.10 

Vissa studier av enskilda Internetbehandlingar utan behandlarstöd 
har visat sig ha påtaglig effekt. Som ett exempel kan nämnas en 
färsk studie där drygt 500 deltagare med problem som depression, 
psykisk hälsa och hjärtproblem, slumpvis erhöll antingen generell 
information och tips om hälsa över Internet, eller Internetbehand-
ling utan behandlarstöd. Bland de som fick Internetbehandlingen 
minskade problemen med 40 procent jämfört med gruppen 
som bara fick information.11 Internetbehandling med begränsat 
behandlarstöd är således jämförbar med traditionell psykoterapi 
där man regelbundet träffar en behandlare.12 

FÖRDEL ARNA mED INTERNETBEHANDLING I JÄmFÖRELSE 
mED TRADITIONELL BEHANDLING ÄR mÅNGA: 

Internetbehandling är ej begränsad till en geografisk plats.

Deltagaren kan själv välja när och var deltagaren genomför  
behandlingen och slipper resor eller att ta ledigt från 
arbetet. 

Tillgängligheten till evidensbaserad kunskap ökas. 

Det är inga väntetider till Internetbehandling. 

Tidiga insatser har potential att hindra utveckling av svårare 
psykiatrisk problematik och kan spara mänskligt lidande och 
i förlängningen även kostnader för samhället. 

KONKURRENTER 
Bland de aktörer som huvudsakligen arbetar med stresshantering finns 
ett flertal små etablerade företag. Dessa uppvisar dock sällan någon 
tydlig samverkan med samhällsinstitutioner, näringsliv och media. 

I Sverige har bland annat den sk ”mindfulnessappen” varit 
framgångsrik, och den har uppvisat höga nedladdningstal. Bland 
de applikationer som är inriktade mot viktrelaterad problematik 
har Viktklubb.se, GI-viktkoll och Matdagboken varit framgångsrika 
genom ett stort antal kunder i form av prenumerationsmed-
lemskap. Viktlubb.se har över en femårsperiod nått 340 000 
medlemmar, vilka betalar en avgift om 79–99kr/månad beroende 
på bindningstid.13

Internationellt kan liknande mönster skönjas. Det finns många 
informationssajter om psykologisk hälsa och välbefinnande. Där-
emot är utbudet av interaktiva självhjälpssajter starkt begränsat. 
De mest framgångsrika exemplen är Lumosity och SuperBetter, 
vilka båda är två amerikanska sajter. Lumositys tjänst syftar till att 
förbättra din hjärnkapacitet genom olika övningar och har sedan 
starten 2007 kommit upp i 35 miljoner medlemmar och fortsätter 
växa med cirka 100 000 användare om dagen.14 

9) Organisationen .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur), ”Svenskarna och Internet 2011”.

10) Cuijpers, P., Donker, T., Johansson, R., Mohr, D. C., van Straten, A., & Andersson, G. (2011). Self-guided psychological treatment for depressive symptoms: A meta-analysis. PLoS ONE. 

6(6): e21274

11) Glozier N, Christensen H, Naismith S, Cockayne N, Donkin L, et al. (2013) Internet-Delivered Cognitive Behavioural Therapy for Adults with Mild to Moderate Depression and High 

Cardiovascular Disease Risks: A Randomised Attention-Controlled Trial. PLoS ONE 8(3): e59139.

12) Cuijpers P, Donker T, Van Straten A, Li J, Andersson G. Is guided self-help as effective as face to face psychotherapy for depression and anxiety disorders? A systematic review and 

meta-analysis of comparative outcome studies. Psychol Med 2010;40:1943-57.

13) Stefan Rössner et.al (2009), ”Viktnedgång via Internet – liten insats som når många” Läkartidningen nr 34, 2009.

14) Venturebeat.com

»
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BAKGRUND
Hälsovård i västvärlden har i modern tid 
handlat om behandling av sjukdomar.

Den som inte har haft symptom på 
sjukdom har varit frisk och således inte i 
behov av vård och medicinsk behandling. 
Den som konstaterats sjuk har genom 
samhällets försorg fått vård och läkemedel 
som ordinerats av läkare och subvention-
erats av staten. Individen har följaktligen 
haft liten anledning att själv ta ansvar 
för sin hälsa och eventuella sjukvård. 
Då ansvaret har legat på samhällets 
inrättningar – sjukhus och vårdcentra-
ler – som i hög grad också svarat för 
kostnaderna, har ofta de sjukdomar och 
hälsorelaterade problem som inte är av 
akut karaktär nedprioriterats. Stress är ett 
sådant hälsorelaterat tillstånd som kan få 
allvarliga konsekvenser för livssituationen 
i stort; på en mängd olika områden och 
med en mängd olika symptom.

Historiskt sett har samhällsinrättningar 
som sjukhus och vårdcentraler haft en 
bristande kunskap om och förståelse för 
stressrelaterade problem och sjukdomar.  
I takt med att medvetenheten blivit större 
har också samhällsintresset för att vidta 
åtgärder ökat.

Detta för att både minska och motverka 
stressrelaterade problem och därigenom 
bidra till att öka individens hälsa och 
välmående. Under lång tid har det i mindre 
skala funnits alternativa vårdformer och 
behandlingsmetoder för stressjukdomar. 
De har emellertid oftast underkänts 
eller betraktas som undermåliga av den 
etablerade västerländska skolmedicinen. 
Många av aktörerna inom den alternativa 
medicinen har också ansetts oseriösa 
med hänvisning till att tro blandats med 
vetande. Som en konsekvens av det har 
individen själv ofta fått svara för kostna-
derna för alternativ behandling och vård.

Branschen för hälsorelaterade produkter 
och tjänster präglas alltjämt av tradition 
och en konservativ syn. De alltmer kunniga 
och intresserade konsumenterna ställer 
idag högre krav på tillgänglighet när de 
ska köpa hälsoprodukter och hälsorela-
terade tjänster. Det gör att branschens 
aktörer tvingas in på nya distributions-
marknader.

AFFÄRSIDÉ
Till individer som lider av stress ska 
Stresscompany via hälsoportaler i sam-
arbete med lokala aktörer tillhandahålla 
evidensbaserade antistressprodukter  
och tjänster.

mISSION
Att hjälpa människor att hjälpa sig själva 
till ett bättre välbefinnande.

VISION
Att bli den världsledande hälsoportalen 
inom stress och välbefinnande.

AFFÄRSmODELL
Under 2013 har Stresscompany tillsam-
mans med relevanta partners etablerat 
sin första webbportal i Sverige under 
varumärket Stressklubben.

Tillsammans med strategiskt utvalda 
lokala aktörer kommer Stresscompany 
starta upp webbportaler på nya markna-
der. Genom att starta upp dotterbolag 
på respektive marknad ges en möjlighet 
att anpassa plattformen till den lokala 
målgruppen och samtidigt knyta sig an 
relevanta partners för att skapa de bästa 
förutsättningarna för en stabil tillväxt. 
Lokala medieaktörer med starkt varumärke 
och etablerade kundrelationer har visat 
intresse att ge Stresscompany unika möj-
ligheter att snabbt nå stora målgrupper.

Affären byggs kring den webbtjänst 
Stresscompany utvecklar genom en s.k. 
”freemium model”, där affärsmodellen 
består av en stadig ström återkommande 
intäkter i form av abonnemangsavgifter 

Det här är  
Stresscompany
Stresscompany är ett innovationsdrivet hälsoföretag med ambitionen att ta en ledande roll på mark-
naden för internetbaserade hälsotjänster. Bolagets syfte är att minska den negativa samhällstrenden 
med ökande förekomst av livsstilssjukdomar där stress ofta är en viktig bidragande faktor. Genom 
samverkan med ledande aktörer tillhandahåller Stresscompany produkter och tjänster som är enkla 
att använda, tillgängliga genom flertalet kanaler och som motiverar människor till ett bättre liv.

»
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från premiummedlemmarna i webb-
portalen. Basmedlemskapet är gratis och 
innebär att besökaren får ta del av en 
del av innehållet på sajten. Syftet med 
basmedlemskapet är att få en snabb 
spridning av tjänsten och även skapa ett 
unikt kundkartotek som ligger till grund 
för produkt- och annonsförsäljning samt 
forskning. Premiummedlemmen får ta del 
av ett bredare utbud av program och en 
större flexibilitet då programmen låter sig 
individanpassas. 

Premiumtjänsten vänder sig förutom 
till privatpersoner också till företag 
med en etablerad HR-funktion där olika 
utvecklingsprogram är en del av företagets 
strategi. Företagsförsäljningen sker både 
via direkta kanaler, men även indirekt 
genom samarbeten med lämpliga partners.

EXPANSIONSSTRATEGI
Företagets plan är att sprida tjänsten 
internationellt genom samarbete med väl-
etablerade och lokalt verksamma partners. 
Tydlig kommunikation med användarna 
är en viktig framgångsfaktor varför lokala 
anpassningar behövs innan lansering sker 
på en ny marknad. Efter lansering i Sverige 
fortsätter expansionen internationellt med 
Norden, Ryssland, Tyskland, England och 
USA som nästa steg. Även vissa pågående 

samarbeten med flera forskningsinstitut 
öppnar nya nätverk för Stresscompany.

PRODUKT
Den webbtjänst Stresscompany utvecklar 
bygger på flera års forskning på Karolinska 
Institutet och Stressforskningsinstitutet. 
Syftet med tjänsten är att människor ska 
få en möjlighet att hjälpa sig själva till ett 
bättre välbefinnande.

Innan individen söker professionell hjälp är 
problemen ofta ganska långt gångna. Hjäl-
pen framstår heller inte sällan som dyr och 
tidskrävande. Stresscompanys webbtjänst 
är endast några knapptryckningar bort och 
erbjuder möjlighet att utan kostnad inleda 
åtgärder för att förbättra livssituationen. 

Fokus i webbtjänsten är att ge medlemmen 
en möjlighet att ”leva ett bra liv” ur ett 
salugent perspektiv (fokus på det friska) 
och i detta sammanhang jobba med pro-
blem, t ex sömnproblem, relationsproblem, 
depressioner etc. Alla program är enkla 
och lustbetonade att använda. Tjänsten 
bygger på den modernaste psykologiska 
forskningen inom områdena ACT (”Accep-
tance and Commitment Therapy”) och KBT 
(”kognitiv beteendeterapi”). Modulerna 
som webbtjänsten är uppbyggd på är 
utformade för att enkelt kunna lägga  

till nya program och övningar för att 
tjänsten hela tiden ska utvecklas för att 
passa flera problemområden. 

Stressguiden hjälper medlemmen att 
identifiera de områden hon behöver arbeta 
med för att nå resultat. Basmedlemmen har 
sedan möjlighet att gå igenom några av de 
vanligaste programmen, t ex sömnskolan 
eller relationsprogrammet. Premium-
medlemmen har en utökad profil där 
individens situation analyseras mer i detalj 
genom ett antal frågor. Webbtjänsten 
skräddarsyr sedan ett program av de olika 
övningarna som finns i de standardiserade 
programmen utifrån medlemmens behov 
och önskningar. 

Webbtjänsten är unik i det avseende att 
webbplattformen är byggd och anpassad 
helt från grunden för ändamålet. Webb-
plattformen är responsiv, vilket innebär 
att sidan automatiskt anpassas efter den 
enhet som användare använder för att nå 
tjänsten. Konsumenten känner därför igen 
sig i tjänsten oavsett om hon använder en 
iPhone, Android-enhet, surfplatta eller 
dator. Både webbplattform och server 
ligger i en skalbar miljö och har möjlighet 
att ta emot miljontals besökare. 

»
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Metoden och koncepten är beprövade.

Tjänsten hjälper användaren att ta ett helhetsgrepp 
för att skapa en bättre livssituation.

Ett problem med traditionell e-hjälp är att det oftast 
stannar vid informationsgivning. Genom Stresscom-
panys webbtjänst får användaren stöd och vägledning 
i att omsätta kunskapen som finns samlad genom 
en strukturerad och individuellt utformad plan för 
beteendeförändringar.

Deltagaren kan påverka utformningen av sitt program 
vilket leder till ökade förutsättningar att användaren 
fortsätter använda programmet samt faktiskt 
genomför planerade livsstilsförändringar.

Webbtjänsten använder principer som bygger på 
”gamification” från spelvärlden som gör den rolig  
att använda.

Webbtjänsten är användarvänlig tack vare genom-
tänkt design och funktion. 

Kunskapen som finns i webbtjänsten är ett resultat 
från samarbete mellan världsledande forskare inom 
respektive ämnesområde.

Genom att koppla ihop framstående forskare inom 
internetbehandling kan det redan i tidiga skeden 
genomföras högkvalitativa studier på tjänstens 
effektivitet. Dessa studier kan sedan användas för  
att förbättra .

Tjänsten fungerar även som ett stöd för de behand-
lare som arbetar med stress, hjärt-kärlsjukdomar, 
ångest, relationsproblem m.m.

Plattformen som tjänsten bygger på är skalbar och  
är lätt att anpassa till olika geografiska marknader. 
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Följande tio punkter särskiljer Stresscompanys 
webbplattform och kunderbjudande:
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Psykologer, läkare och stressforskare som 
arbetar med tjänsten utifrån ett psykolo-
gisk perspektiv och säkerställer validiteten 
i erbjudandet.

Webbutvecklare och designers som arbetar 
med digitaliseringen av tjänsten.

Ledning vars huvudfokus är marknad och 
försäljning.

ANDERS STRUKSNES 
Styrelseordförande, född 1958 
Innehav: 75 000 st 
 
Delägarskap: 
GLM     
SAPS holding Ass 
Scandivirs   

ULF SÖDERBERG
Styrelseledamot tillika verkställande direktör, född 1969 
Innehav: 1 967 090 st

Övriga befattningar:  
U.S i Ljungå Förvaltning AB VD/SO/LE  1998- 
Nutriinvest Sverige AB SO/LE  2008- 
Visby Sol AB  LE  2009- 
Stresscompany AB  SO/LE/VD  2012- 
Hälsorutan i Norden AB SO  2014- 
Stresscompany East AB LE  2013- 
 
Övriga befattningar under de senaste fem åren:  
QV Fastigheter AB  SO  -2014 
QV Fastigheter Ettan AB SO  -2014 
QV Fastigheter Tvåan AB SO  -2014 
QV Fastigheter Trean AB SO  -2014 
QV Management Services AB SO/LE  -2013 
QV Private Equity AB LE/SO  -2013 
Projektfabriken i Stockholm AB SO/LE  -2012 

Nationella Spel i Sverige AB SO  -2012 
ZNAPS Europe AB  LE  -2009 
Scandinavian Clinical  
Nutrition i Sverige AB LE/VD/SO  -2011 
Vision af Sverige AB  SO  -2012 
Tjacka Kommanditbolag Kommanditdelägare -2010 
Nordic Immotech Sweden AB SO/VD  -2011 
Mitt i Livet AB  SO  -2009 
Norrpada i Stockholm AB LE  -2014 
Scandinavian Indiflex AB LE  -2011 
Säker Bevakningsteknik  
Skandinavien AB  LE  -2012

Delägarskap: 
U.S i Ljungå förvaltning AB 
QV private equity 
Hälsorutan i Norden AB 
Stresscompany AB 
Visby Sol AB 
Scandinavian Indiflex AB 
Nutriinvest AB 
 
ANDERS TENGSTRÖm 
Styrelseledamot, född 1966 
Innehav: 217 853 st 
 
Övriga befattningar:  
Mazelab AB  Suppleant  2012- 

Organisation

Styrelse

Organisationen är idag uppbyggd för lansering på den svenska marknaden. Längre fram behöver 
organisationen växa och ytterligare rekryteringar behövs. Organisationsstrukturen består idag av 
följande tre kompetensområden.

1 2 3
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Stresscompany AB  LE  2012- 
PsyCon   EN  2000-

Övriga befattningar under de senaste fem åren:  
Cureum AB  LE  -2011 
Incuria i Sverige AB  LE  -2013

mATS ESPANDER
Styrelseledamot, född 1971 
 
Delägarskap: 
Espander Life Science Partners AB 
Espander & Company AB 
 
Övriga befattningar under de senaste fem åren:  
Scandinavian  
Clinicial Nutrition  LE  -2013  
 
ANDERS UDDÉN 
Styrelseledamot, född 1952 
Innehav: 510 536 st 
 
Delägarskap: 
Handinter Kappa AG 
Handinter AG  
GLM 
Hälsorutan i Norden AB  

QV Private Equity AB 
Stresscompany AB 
 
Övriga befattningar under de senaste fem åren: 
Per Uddén Innovation  AB/SO/LE 
QV Private Equity AB  LE 
Nordisk Säkerhet Holding AB  LE 
Scandinavian Indiflex AB  LE 
Visualeyes AB   LE 
GLM    LE 
Farsight AB   LE 
Scandivir AB   LE 
Barpal AB   LE 
Nutriinvest AB   LE 
Koh Baan Resort AB  LE 
Hälsorutan i Norden AB  LE

mICHAEL A mURRAY
Styrelseledamot, född 1974 
Innehav: 325 835 st

Övriga befattningar:  
Michaela Murray Consulting AB LE 2011- 
Stresscompany AB   LE  2012-

Delägarskap: 
Michaela Murray Consulting AB »
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REVISOR 
Deloitte AB, Sverige, med auktoriserade 
revisorn Svante Forsberg som ansvarig 
revisor. Forsberg är medlem i FAR.

ADVISORY BOARD
Förutom ovan presenterade registrerade 
och operativa företrädare har Bolaget 
engagerat ett sk ”Advisory board”. Denna 
grupp arbetar aktivt med utveckling av 
produkten.

Giorgio Grossi  
Docent i medicinsk psykologi, KBT- 
terapeut, stressexpert samt forskare vid 
Stockholms Universitet.

Fredrik Livheim  
Legitimerad psykolog och forskare vid 
Karolinska Institutet.

Jonas Lundberg  
Entreprenör, grundare och delägare av 
digitalbyrån ISPY AB.

ÖVRIG INFORmATION
Inga familjeband förekommer mellan 
någon av styrelseledamöterna. Styrelse-
ledamöterna bedöms besitta tillräckligt 
kunnande och erfarenheter i relevanta 

företagsledningsfrågor. Ulf Söderberg 
meddelades under 2010 en skattedom 
rörande avdragsrätt genom hans ansvar 
som styrelseledamot i närstående bolag. 
Påföljden blev villkorlig dom.

Ingen av Bolagets styrelseledamöter 
har under de senaste fem åren dömts i 
bedrägerirelaterade mål eller förbjudits av 
domstol att ingå som medlem i ett bolags 
styrelse eller ledningsgrupp.

Ingen av Bolagets styrelsemedlemmar 
har slutit något avtal med Bolaget om 
förmåner efter avslutat uppdrag. Varken 
styrelsens ordförande, styrelseledamöter, 
verkställande direktör, rådgivare eller 
revisor har några privata intressen som kan 
stå i strid med Bolagets policy.

ERSÄTTNINGAR OCH FÖRmÅNER
Inga ersättningar har utbetalats till 
styrelseledamöterna. Verkställande 
direktören har rätt att erhålla månatligt 
arvode genom lön om totalt 50 000 kr.

INTRESSEKONFLIKTER
Det föreligger inga privata intressen hos 
någon inom förvaltnings-, lednings- eller 
kontrollorgan, styrelseledamot eller 

ledande befattningshavare som kan stå 
i strid med Bolagets, och det finns inte 
heller några andra fysiska eller juridiska 
personer som är inblandade i erbjudandet 
som har ekonomiska eller andra relevanta 
intressen i Stresscompany. 

ST YRELSENS ARBETSFORmER
De nuvarande styrelseledamöternas 
förordnande löper till årsstämman för 
verksamhetsåret 2014. Vid årsstämman 
förrättas val av styrelseledamöter för tiden 
intill slutet av nästföljande årsstämma. 
Inga avtal om förmåner till styrelseleda-
möterna eller verkställande direktören 
efter att uppdragen avslutats förekommer. 
Bolaget har inga kommittéer för revisions- 
och ersättningsfrågor. Bolaget uppfyller 
reglerna för företagsstyrning i aktiebo-
lagslagen (2005:551). Bolaget tillämpar 
inte svensk kod för bolagsstyrning, då 
Bolaget inte är ett aktiemarknadsbolag.

ANSTÄLLDA
Bolaget har inga anställda förutom verk-
ställande direktören. 

»

ULF SÖDERBERG
Grundare och VD, född 1969 
Grundare till Stresscompany och har under 20 år varit 

verksam i hälsobranschen och bl.a. grundare av Bringwell 

AB och SCN. Ulf var även en av de drivande krafterna 

bakom att apoteksmonopolet avskaffades.

KRISTINA ELFSTRÖm mACKINTOSH
CFO, född 1964 
CFO, managementkonsult, administrativ chef och revisor 

med lång erfarenhet av strategiskt arbete i styrelser, ope-

rativt arbete och av arbete i ledningsgrupper. Har byggt 

upp ekonomiavdelningar och har omfattande erfarenhet 

av start-ups, noteringsprocess och företagsledning. 

ANDERS TENGSTRÖm 
Forskningschef, född 1966 
Forskare, Leg Psykolog, docent i psykologi vid Karolinska 

Institutet. Anders har under de senaste 15 åren lett 

kliniskt inriktad forskning rörande psykisk ohälsa, 

missbruk och sociala problem.

Ledning
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ALLmÄN INFORmATION
Stresscompany AB, med reg nr 556884-9920, bildades den  
27 december 2011 och registrerades vid Bolagsverket den  
21 februari 2012 under firma Startpärmen 977 AB. Nuvarande 
firma registrerades den 27 mars 2012. Bolagets associationsform 
är aktiebolag och dess verksamhet regleras av aktiebolagslagen 
(005:551) och §3 i bolagsordningen. Styrelsen har sitt säte i 
Stockholms kommun. Adressen och telefonnumret till Bolagets 
kontor är Box 33, 133 21 Saltsjöbaden, respektive 070-477 48 76. 
Bolaget är publikt.

KONCERNSTRUKTUR 
Stresscompany har ett helägt dotterbolag: Stressklubben AB,  
org nr 556884-9912.

VÄSENTLIGA AV TAL 
Bolaget har vid tidpunkten för upprättandet av detta memo-
randum inte ingått några avtal av väsentlig betydelse. Avtal att 

nämna är garantiavtal om 6 MSEK, teckningsförbindelse om 4 

MSEK spridningsavtal om 2 600 aktieägare. 

T VISTER
Stresscompany är ej, och har aldrig varit, inbegripet i några 
rättsliga tvister eller skiljeförfaranden. Styrelsen känner heller 
inte till att några rättsliga processer skulle vara under uppsegling. 
 
TRANSAKTIONER mED NÄRSTÅENDE 
Ingen av styrelseledamöterna, de ledande befattningshavarna 
eller revisorn har varken själva eller via bolag haft någon affärs-
transaktion med Bolaget som är ovanlig till sin karaktär. Bolaget 
har inte lämnat lån, garantier eller borgensförbindelser till förmån 
för styrelseledamöterna, de ledande befattningshavarna eller 
revisorn i Bolaget.

RÅDGIVARE I SAmBAND mED EmISSIONEN 
Eminova Fondkommission AB är emissionsinstitut under denna 
nyemission. Eminova äger inte några aktier i Stresscompany 
och har inte några andra relevanta intressen i Bolaget. Eminova 
har inte medverkat som rådgivare vid eller inför beslutet om 
emissionsvillkoren, och kommer inte att förmedla några aktier i 
samband med nyemissionen.

HANDLINGAR FÖR INSPEKTION 
Föreliggande memorandum och nedan angivna handlingar kom-
mer under teckningsperioden att finnas tillgängliga för inspektion 
på Bolagets kontor med adress enlig ovan.

• Bolagsordning och stiftelseurkund för Bolaget.
• Årsredovisningar och revisionsberättelser för 2012, vilka 

införlivas detta memorandum genom hänvisning.
• Samtliga rapporter, brev, utlåtanden och/eller andra hand-

lingar som har utfärdats av sakkunnig på Bolagets begäran 
och/eller som i någon del hänvisas till i detta memorandum. 

PÅGÅENDE INVESTERINGAR 
Bolaget är för närvarande engagerat i slutförandet av den 
kommersiella portalen ”Stressklubben”. Bolaget har inte ingått 
några åtaganden om ofinansierade investeringar.

PATENT 
Bolaget innehar inga patent, och är inte beroende av några 
patenträttigheter. 

Emissionsgaranti och teckningsförbindelser

Emissionslikviden är i sin helhet garanterad genom emissions-
garantier och teckningsförbindelser.

Av det totala emissionsbeloppet om 10 Mkr har 6 Mkr på förhand 
garanterats genom ett garantikonsortium. VD/grundare har skrift-
ligen meddelat sin avsikt att teckna aktier i förestående nyemis-
sion till ett belopp om högst 4 Mkr, till den del som eventuellt inte 
tecknas av nytillkommande aktieägare. Teckningsförbindelsen är 
villkorad att Bolagets aktie noteras på First North.

Härutöver har ett konsortium bestående av elva garanter lämnat 
emissionsgarantier uppgående till ett sammanlagt högsta belopp 
om 6 Mkr, till den del som eventuellt inte tecknas av nytillkom-
mande aktieägare. Ingen av garanterna äger aktier i Bolaget före 
nyemissionen.

 

Legala frågor  
och övrig information

»
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Garantikonsortiets sammansättning och engagemang framgår 
enligt följande: 

Samtliga medlemmar av garantikonsortiet kan nås via Bolagets 
adress. 

För det fall teckningsförbindelserna och emissionsgarantin kom-
mer att utnyttjas till någon del fördelas de härigenom tecknade 
aktier i proportion till garanterat belopp.

Vare sig teckningsförbindelserna eller emissionsgarantierna har 
säkerställts genom deposition, pant e.dyl. 

Ansökan om upptagande till handel vid  
NASDAQ OMX First North
Stresscompany har för avsikt att ansöka om att Bolagets aktie 
skall tas upp till handel På NASDAQ OMX First North. 

NASDAQ OMX har tillstånd av Finansinspektionen att driva 
handelsplattform och står under inspektionens tillsyn. En 
investerare bör ha i åtanke att aktier som handlas på First North 
inte är kategoriserade som ”börsnoterade” och att Bolaget därför 
inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som 

börsnoterade bolag. På First North gäller således inte lagen 
(2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av 
finansiella instrument, lagen (2006:451) om offentliga uppköp-
serbjudanden på aktiemarknaden, Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning 
av internationella redovisningsstandarder (IFRS). Däremot gäller 
Kollegiets för svensk bolagsstyrning ”regler rörande offentliga 
uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas 
aktier handlas på vissa handelsplattformar”. Bolag vars aktier 
handlas på First North är alltså inte skyldiga att följa samma 
regelverk som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande 
regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbo-
lag. En placering i ett bolag vars aktier handlas på First North kan 
därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. 
First North är en handelsplats som betecknas MTF. Förkortningen 
MTF står för ”Multilateral Trading Facility” och är hämtat från 
MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). 

Bolagets aktie har inför ett upptagande till handel på First North 
tilldelats kortnamnet STRS. ISIN-kod för aktien är SE0005849205.  

Namn Belopp Adress Postnr Postadress

Capensor Capital AB 2 850 000 Box 7106 103 87 Stockholm

Myacom AB 750 000 Torstenssonsgatan 3 114 56 Stockholm

Arne Grundström 500 000 Beckomberga allé 168 60 Bromma

Hegel AB 400 000 C/o Nissen, Tjäderstigen 6 182 35 Danderyd

Jan Pettersson 300 000 Hässelby strandväg 50 165 65 Hässelby

Mikael Rosencrantz 300 000 Kungsbryggan 1 179 95 Svartsjö

Bernhard Osten-Sacken 300 000 Karlaplan 6 114 60 Stockholm

Gustav Andersson 200 000 Valhallavägen 104 114 41 Stockholm

Daniel Drambo 150 000 Enhörningsgränd 27 167 58 Bromma

Henning Nordenqvist 150 000 Mäster samuelsgatan 54 111 21 Stockholm

MJ Fröberg AB 100 000 Gökvägen 5 152 57 Södertälje

Totalt 6 000 000

»
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INLEDNING
Den finansiella information som återges nedan är hämtade ur 

Bolagets årsredovisningar för åren 2012 och 2013, varav 2012 

var Bolagets första verksamhetsår. Informationen är en del av 

memorandumet som helhet och ska således läsas tillsammans 

med övrig information i memorandumet. Årsredovisningarna är 

upprättade enligt årsredovisningslagen samt uttalanden och 

allmänna råd från Bokföringsnämnden. Moderbolag i koncernen är 

Stresscompany AB med dotterbolaget Stressklubben AB. Med stöd 

av Årsredovisningslagen 7 kap 3 § upprättades ingen koncern-

redovisning. Den finansiella informationen som återges i detta 

memorandum avser moderbolaget Stresscompany AB.

INFÖRLIVADE DOKUmENT AVSEENDE FULLSTÄNDIG 
HISTORISK FINANSIELL INFORmATION

Fullständig historisk finansiell information inklusive redo-

visningsprinciper, noter och revisionsberättelser har genom 

hänvisningar till årsredovisningar (2012 och 2013) införlivats till 

emissionsmemorandumet. Årsredovisningarna som införlivats i 

detta emissionsmemorandum genom hänvisning har granskats 

av Bolagets revisor. Införlivade dokument skall läsas som en del 

av memorandumet. Den sammanställning över den finansiella 

information som är hämtad ur dessa årsredovisningar och som 

presenteras i detta prospekt är inte granskad av Bolagets revisor. 

ÅRSREDOVISNINGAR INFÖRLIVAD VIA HÄNVISNING:
2012 Stresscompany AB, org.nr. 556884-9920 

2013 Stresscompany AB, org.nr. 556884-9920

Finansiell information  
i sammandrag

Information om förvärvade nettotillgångar och goodwill:

KSEK
2013-01-01-2013-12-31 

12 mån
2012-01-01-2012-12-31 

12 mån

Omsättning 5 –

Intäkter 5 –

Övriga externa kostnader -5 767 -66

Avskrivningar, materiella anläggningstillgångar -2 -

Rörelseresultat -5 764 -66

Resultat efter finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag -381 -56

Finansiella intäkter 1 -

Finansiella kostnader -1 -

Resultat efter finansiella poster -381  -56

Årets resultat -6 145  -122

Resultaträkning i sammandrag

»
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KSEK 2013-12-31 2012-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar

Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten 2 954 418

materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 9 -

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i dotterföretag 50 50

Summa anläggningstillgångar 3 013  468

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 6 –

Övriga kortfristiga fordringar 446 116

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 526 –

Summa kortfristiga fordringar 978 116

Likvida medel 74 50

Summa omsättningstillgångar 1 052 166

SUmmA TILLGÅNGAR 4 065 634

Balansräkning i sammandrag»
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KSEK 2013-12-31 2012-12-31

EGET K APITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 556 50

Ej registrerat aktiekapital 5 412 –

Summa bundet eget kapital 5 968 50

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 1 692 98

Årets resultat -6 145 -122

Summa fritt eget kapital -4 453 -24

SUmmA EGET K APITAL 1 515 26

Skulder

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 2 309 540

Kortfristig skuld koncernbolag – 62

Övriga kortfristiga skulder 3 –

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 238 5

Summa kortfristiga skulder 2 550 608

SUmmA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 065 634

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga »
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2013-01-01-2013-12-31 
12 mån

2012-01-01-2012-12-31 
12 mån

Intäkter (KSEK) 5 –

Rörelseresultat (KSEK) -5 764 -66

Rörelsemarginal (%) neg neg

Balansomslutning (KSEK) 4 065 633

Eget kapital (KSEK) 1 515 26

Soliditet (%) 37 4

Utdelning (KSEK) – –

Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal: Rörelseresultat / intäkter.
Soliditet: Eget kapital / balansomslutning.

Nyckeltal

Kommentarer till den finansiella utvecklingen
 
VERKSAmHETSÅRET 2012 OCH 2013

Bolaget startades under hösten 2012 och har under slutet av 

2012 och under 2013 arbetat med att utveckla självhjälpsprogram 

för stresshantering. Bakom metodiken står ett team av experter 

och forskare inom stress och psykisk ohälsa. Utvecklingen av ett 

webbaserat verktyg har delvis utförts av externa konsulter/bolag 

och delvis av interna resurser. Verksamhetsåret 2013 har präglats 

av intensivt arbete med att färdigställa självhjälpsprogrammen 

och webbverktyg och -gränssnitt. Under 2013 har en första 

version av stressklubben.se lanserats och testats kostnadsfritt av 

externa medlemmar. Samtidigt har arbetet med kapitalanskaff-

ning bedrivits för att säkerställa produktlansering av premium-

produkten, vilken är intäktsgenererande. Styrelsen bedömer att 

premiumprodukten beräknas vara klar för lansering under senare 

delen av 2014. 

FÖRÄNDRING AV BOL AGETS FINANSIELL A STÄLLNING 
EFTER SENAST L ÄmNADE REDOVISNING

Bolagets finansiella ställning har förbättrats under 2014 efter att 

kapital tillskjutits under våren 2014, samtidigt som arbete lagts 

ner i verksamheten utan att det tärt på likviditeten. Ledande 

befattningshavare och externa leverantörer har accepterat 

senareläggning av betalning för att undvika försening av produkt-

lanseringen av premiumprodukten. 

OmSÄTTNING
Bolagets planerar att lansera den första premiumprodukten under 

senare delen av 2014, vilket innebär att medlemmar då betalar  

 

för användandet av självhjälpsprogrammet. De tidigare testade 

versionerna har varit utan kostnad för medlemmarna och Bolaget 

har samtidigt erhållit värdefull medlemsinformation och etablerat 

viktiga kanaler till marknaden. Därför uppvisar Bolaget inga 

intäkter historiskt sett. 

KOSTNADER
Rörelsens kostnader för 2013 uppgick till 5 769 tkr varav den 

största delen avser kostnader som inte är produktrelaterade. 

Utvecklingskostnader för produktutveckling aktiveras i balans-

räkningen och uppgick den 31 december 2013 till 2 954 tkr. Under 

hösten 2013 hölls kostnaderna nere då Bolaget saknade kapital 

och VD/tillika grundare arbetade utan ersättning under november 

och december 

ImmATERIELL A TILLGÅNGAR
Bolagets immateriella tillgångar består av aktiverade utveck-

lingskostnader. Kostnader, både externa och interna, som 

avser utveckling av självhjälpsprogrammen och webbverktyg 

är specialanpassade för verksamheten. Per 31 december 2013 

uppgick dessa aktiverade utvecklingskostnader till 2 954 tkr.

LIKVIDA mEDEL
Likvida medel uppgick per 31 december 2013 till 74 tkr. På extra 

bolagsstämma i november 2013 beslutade styrelsen att genom-

föra en nyemission om maximalt 3 Mkr med teckningsperiod som 

avslutas i april 2014. Likvida medel uppgick till 51 tkr per 31 mars 

2014, dessutom tillkommer emissionslikvid om 300 tkr under  

april 2014. 

»
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EGET K APITAL
Eget kapital per 31 december 2013 uppgick till 1 515 tkr, varav 

aktiekapitalet var 556 tkr. Ej registrerat aktiekapital uppgick  

till 5 412 tkr per 31 december 2013, varav majoriteten avsåg  

en kvittningsemission om ca 4,5 Mkr som ej registrerats per  

31 december 2013. Per 31 mars 2014 uppgår aktiekapitalet till 

690 tkr och totalt eget kapital uppgår till 708 tkr. 

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Det finns idag inga ställda säkerheter eller ansvarsförbindelser.

SKULDER
Skulderna består huvudsakligen av externa leverantörsskulder 

och skulder till ledande befattningshavare.

VÄSENTLIGA AV TAL. 
Utöver avtal med ledande befattningshavare, vilka specificerats 

separat i detta memorandum, finns följande väsentliga Avtal att 

nämna är garantiavtal om 6 MSEK, teckningsförbindelse om 4 

MSEK spridningsavtal om 2 600 aktieägare.  
 

RÄTTSLIGA FÖRFARANDEN OCH SKIL JEFÖRFARANDEN-
Bolaget är inte och har inte varit part i något rättsligt förfarande 

eller skiljeförfarande som vid något tillfälle har eller har haft 

betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsam-

het. Bolagets styrelse känner inte heller till några omständigheter 

som skulle kunna leda till att något sådant rättsligt förfarande 

eller skiljeförfarande skulle kunna uppkomma.

FÖRSÄKRINGAR 
Bolaget har ett försäkringsprogram som styrelsen bedömt vara 

anpassat till Bolagets verksamhet. Försäkringsskyddet är föremål 

för löpande översyn. 

Finansiella resurser och rörelsekapital
Bolaget hade per den 31 december 2013 en soliditet om 37 %. 

Bolagets kortfristiga skulder uppgick till 2 550 tkr, kortfristiga 

fordringar till 978 tkr och likvida medel till 75 tkr per 31 december 

2013. Bolagets nettoskuldsättning per 31 mars 2013 beskrivs 

separat i detta memorandum. Under förutsättning att emissio-

nen som beskrivs i detta memorandum blir fulltecknad är det 

styrelsens bedömning att Bolaget har tillräckligt rörelsekapital för 

de aktuella behoven under den kommande tolvmånadersperioden. 

I kraft av de .teckningsförbindelser, vilka är villkorad av notering 

på en marknadsplats, och åtaganden om emissionsgarantier som 

på förhand erhållits, kommer nödvändiga medel för den plane-

rade lanseringen av premiumprodukten att kunna genomföras. 

Årsredovisningarna för 2012 och 2013 som via hänvisning har 

införlivats till detta memorandum, har upprättats med antagande 

om att Bolaget kommer att kunna erhålla den finansiering som är 

nödvändig för att kunna driva verksamheten vidare. Av detta skäl 

har dessa rapporter upprättats med ett antagande om fortsatt 

drift (”going concern”). Om det skulle visa sig att Bolaget inte 

lyckas få in tillräckligt kapital via emissionen som beskrivs i detta 

memorandum och/eller inte lyckas nå tillräcklig försäljning kan 

Bolaget tvingas ompröva de planerade marknads- och försälj-

ningsinsatserna samt utvecklingstakten av Bolagets produkter. 

Styrelsen kommer då att söka alternativa finansieringsmöjligheter. 

I det fall detta inte skulle resultera i ytterligare rörelsekapital, kan 

en försäljning av delar eller hela verksamheten eller annan form 

av avveckling komma att bli nödvändig. »
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K. Långfristiga banklån

L. Emitterade obligationer

M. Andra långfristiga lån

N. Summa långfristiga skulder (K+L+m) 0

O. Nettoskuldsättning (J+N) 2 873 945

Aktien och aktiekapitalets utveckling
 

Bolaget har inga preferensaktier eller andra aktieslag. 

EUROCLEAR 
Bolagets aktier är utställda på innehavarna, aktieboken hanteras 

elektroniskt av Euroclear AB, Box 7822, 103 97 Stockholm.

UTDELNING 
Vid beslut om förslag till utdelning kommer tills vidare expan-

sionsmöjligheter, konsolideringsbehov, likviditet samt finansiell 

ställning i övrigt att beaktas. De närmaste åren bedömer Bolagets 

styrelse att vinstmedel i första hand behövs för expansion av 

Bolagets marknad.

HANDEL I AKTIEN
Stresscompany har för avsikt att ansöka om att Bolagets aktie 

skall tas upp till handel På NASDAQ OMX First North. Inget 

godkännande för listning har ännu erhållits. För att aktien skall 

upptas krävs bla att ägandet uppnår tillräcklig spridning. 

AKTIEÄGARE PER DEN 28 APRIL 2014
Inför föreliggande nyemission fördelar sig ägandet på 2 641 

aktieägare. Ägandet avser privat, bolag och närståendeinnehav. 

Innehav överstigande 5 procent redovisas: 

AKTIER %
Ulf Söderberg med familj och bolag  1 967 090  35,1 % 

SEB förvaltare                568 387   10,0 %   
Anders Uddén med bolag            510 536     9,1 % 

michaela murray med bolag          325 853   5,8 % 

Gustav Ek                        280 000    5,0 % 

Övriga                         1 939 076    35,0 % 

 

Totalt antal aktier                5 590 942   100,0 %  

 

Totalt antal aktieägare 2 641  

»

Summa kortfristiga skulder

Mot borgen

Mot säkerhet

Blancokrediter 1)

Summa långfristiga skulder

Mot borgen

Mot säkerhet

Blancokrediter 2)

Eget kapital (exkl. balanserad förlust)

Aktiekapital 689 936

Reservfond

Andra reserver

Total kapitalisering

Nettoskuldsättning (kr) Per 2014-03-31

A. Kassa 51 706

B. Likvida medel  

C. Lätt realiserbara värdepapper  

D. Summa likviditet (A+B+C) 51 706

E. Kortfristiga fordringar 857 716

F. Kortfristiga bankskulder  

G. Kortfristig del av långfristiga skulder  

H. Andra kortfristiga skulder 3 783 367

I. Summa kortfristiga skulder (F+G+H) 3 783 367

J. Netto kortfristig skuldsättning (I-E-D) 2 873 945

Eget kapital och skuldsättning  
per den 2014-03-31
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AKTIEK APITALETS UT VECKLING
Samtliga förändringar av aktiekapital och antal har skett under 

den senaste tolvmånadersperioden.

BEmYNDIGANDEN 
Inga bemyndiganden för styrelsen att besluta om nyemissioner 

är registrerade. Den senaste bolagsstämman har beslutat om ett 

sådant bemyndigande till styrelsen om total utspädning om 10 %.

TECKNINGSOPTIONER
Inga gällande teckningsoptioner har utgivits av Bolaget.

AKTIEÄGARAV TAL 
Såvitt Bolagets styrelse känner till existerar inga aktieägarav-

tal eller motsvarande avtal som kan komma att leda till att 

kontrollen över Bolaget förändras. Bolagsordningen innehåller 

inte någon klausul om hembud.

LIKVIDITETSGARANT 
Bolaget har ingen likviditetsgarant.

ÖVRIG INFORmATION Om AKTIERNA 
Bolagets aktier kan fritt överlåtas på annan part. Aktierna är ej 

föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlö-

senrätt eller lösningsskyldighet. Bolagets aktie har ej heller varit 

föremål för offentligt uppköpserbjudande under det innevarande 

eller föregående räkenskapsåret.

Alla aktier ger aktieägare samma företrädesrätt vid emission av 

teckningsoptioner och konvertibler till det antal aktier som de 

äger. Enligt aktiebolagslagen har en aktieägare som direkt eller 

indirekt innehar mer än 90 procent av aktiekapitalet i ett bolag 

rätt att inlösa resterande aktier från övriga aktieägare i Bolaget. 

På motsvarande sätt har en aktieägare vars aktier kan bli föremål 

för inlösen rätt till sådan inlösen av majoritetsaktieägaren. 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har regler gällande offentliga 

erbjudanden om aktieförvärv, så kallad budplikt. Enligt dessa 

regler är en aktieägare skyldig att offentligt erbjuda att förvärva 

alla aktier i ett bolag för det fall att aktieägarens innehav av 

aktier med rösträtt passerar 30 procent. 

Bolaget kan komma att genomföra kontantemission såväl med 

som utan företräde för befintliga aktieägare. Om Bolaget beslutar 

att genom kontantemission med företrädesrätt för befintliga 

aktieägare ge ut nya aktier, skall ägare av aktier äga företrädesrätt 

att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren 

förut äger.  

Förändring Totalt Förändring Totalt Kvotvärde

2012-02-21 Nybildning 50 000,000 50 000,000 500 100

Split 800:1 0,000 50 000,000 399 500 400 000 0,125

2013-05-28 Nyemission 450 000,000 500 000,000 3 600 000 4 000 000 0,125

2013-05-28 Nyemission 56 382,625 556 382,625 451 061 4 451 061 0,125

2014-02-03 Kvittningsemission 84 408,000 640 790,625 675 264 5 126 325 0,125

2014-02-03 Nyemission 13 875,000 654 665,625 111 000 5 237 325 0,125

2014-02-04 Nyemission 1 937,500 656 603,125 15 500 5 252 825 0,125

2014-04-22 Kvittningsemission 33 333,375 689 936,500 266 667 5 519 492 0,125

2014-04-25 Nyemission 8 931,250 698 867,750 71 450 5 590 942 0,125

2014-05 Föreliggande nyemission* 185 185,125 884 052,875 1 481 481 7 072 423 0,125

*Förutsatt full teckning.

Aktiekapital Antal aktier
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§ 1 
Bolagets firma är Stresscompany AB (publ).

§ 2 
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 
Bolaget ska bedriva handel med medicintekniska produkter, kos-
metik, hälsoprodukter, naturmedel, kosttillskott samt läkemedel. 
Förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 
Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 
kronor. Antalet aktier ska vara lägst 4 000 000 stycken och högst 
16 000 000 stycken.

§ 5 
Styrelsen ska bestå av 3–10 ledamöter med högst 10 suppleanter. 
Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för 
tiden intill nästa årsstämma.

§ 6 
Bolaget ska ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller 
ett registrerat revisionsbolag.

§ 7 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post och 
Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbplats. Att kallelse skett 
skall annonseras i Svenska dagbladet.

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara 
upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken 
avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla 
sig hos Bolaget senast kl 16.00 den dag som anges i kallelsen 
till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän 
helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och 
inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 8 
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar 
bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande  
vid stämman valts.

Bolagsordning i  
Stresscompany AB (publ) 

Org nr 556884-9920
Antagen på bolagsstämma den 28 mars 2013.



Stresscompany AB 33

§ 9 
Årsstämma hålls årligen inom sex månader  
efter räkenskapsårets utgång. 

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman; 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
3. Godkännande av dagordning; 
4. Val av en eller två justeringspersoner; 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen  
 sammankallad; 
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och  
 revisionsberättelse samt, i förekommande fall,  
 koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse; 
7. Beslut 
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning,  
 samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning  
 och koncernbalansräkning, 
b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt  
 den fastställda balansräkningen, 
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och  
 verkställande direktör när sådan förekommer;

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden; 
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer; 
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt   
 aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet 
av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i rösttalet.

§ 10 
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 11 
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister 
enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella  
instrument. 
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Skattefrågor
Transaktioner i Stresscompanys värdepapper kan komma att 
medföra skattemässiga konsekvenser för innehavaren. Innehavare 
av värdepapper i Bolaget rekommenderas att inhämta råd från 
skatterådgivare avseende skattekonsekvenser som kan uppkomma 
i varje enskilt fall. 
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