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VIKTIG INFORMATION
Följande sammanfattning är inte ett erbjudande utan ska ses som en introduktion till VO2 Cap Holding AB:s informationsmemorandum 
och innehåller inte nödvändigtvis all information för ett investeringsbeslut. Investeraren rekommenderas att läsa informations- 
memorandum, som finns att tillgå på VO2 Cap Holding AB:s hemsida: www.vo2cap.se, innan ett investeringsbeslut fattas för att 
fullt ut förstå de potentiella risker och fördelar som är förknippade med beslutet att investera i värdepapperen. VO2 Cap Holding AB, 
organisationsnummer: 559049–5254.



VD HAR ORDET

Bästa aktieägare, intressenter och blivande  
aktieägare i VO2 Cap
Mina första veckor som nytillträdd VD har varit både intensiva, 
kul och spännande! Från och med den 1 november hade jag 
förmånen att axla ansvaret som VD för VO2 Cap Holding AB. 
Uppstarten för Koncernens resa började med en vision från 
framgångsrika och starka entreprenörer inom media och tech i 
Oskar Sardi, Douglas Roos och Patrik Sandberg, som har flera 
decennier med erfarenhet från att framgångsrikt startat, utveck-
lat och drivit flera mediebolag på ett enastående sätt. De har satt 
fundamentet till tillväxtresan inom VO2 Cap med en tydlig vision 

om att förvärva, integrera, utveckla och syresätta bolag inom media med tech som bas. Tanken är 
att förvärva imponerande mediatech-bolag till gruppen, låta dem fortsätta leva sitt entreprenöriella 
liv och sen hjälpa dem att skala, i Sverige och internationellt. Vidare är en viktig del i vår strategi, att 
lägga det så kallade ”intäktssynergipusslet” för att öka möjligheten för gynnsam tillväxt. Det kan du 
läsa ytterligare om i avsnittet ”Verksamhetsbeskrivning”.  Den här delen av Bolagets strategi är 
viktig och skapar goda förhoppningar både i ökad tillväxt och lönsamhet för VO2 Cap.

Idag baseras mediebranschen till övervägande del av digitala kanaler där tillgång till data,  
analyser och starka tekniska plattformar är avgörande för att driva lönsamhet, långsiktiga och 
hållbara affärer. Intäktsmodellerna och värdekedjorna inom media är idag väsentligt mer komplexa 
än tidigare. Ett exempel är annonspengarna som inte längre går från ”ax till limpa” utan passerar en 
mängd olika tekniska system och plattformar på vägen från annonsköparen till säljaren av annons-
utrymmet. Intäktsmodellen är snarare ett nätverk av tech-aktörer som verkar för att annonsen ska 
placeras rätt vid rätt tidpunkt, till bästa pris och med högst genererad avkastning. 

I Sverige och Norden finns det många intressanta bolag som driver digitala intäkter med smart 
teknologi, men som står inför utmaningar att ta sin tillväxt till nästa nivå. Jag har under mina dryga 
20 år i mediebranschen träffat många imponerande entreprenörer som haft sin specialistkom-
petens i tech, men mindre förmåga att ta bolaget vidare i ett sammanhang att utveckla struktur, 
erbjudande, paketering och prissättning. Ibland saknas även de rätta kontaktytorna och kapital för 
investeringar och utveckling i affären. 

Genom att samla tillväxtbolag under vårt VO2 Cap-paraply och syresätta bolagen med intäkts- 
synergier, kunskap och nätverk skapar vi möjligheter att utveckla de enskilda bolagen men  
också utveckla hela portföljen inom VO2 Cap på en aggregerade nivå, där vi avser att ta en stark och 
ledande position.

Bolaget är sprunget ur passionen att utveckla och förädla bolag utifrån en sann och djup  
entreprenöriell anda. Vår övergripande strategi grundar sig i vår fasta övertygelse att entreprenör-
skapet ska frodas i vår VO2 Cap-portfölj - då växer varje enskilt bolag snabbare. Att nyttja styrkorna 
i entreprenörskapets framåtanda och addera koncernfördelar i form av erfarenhet, kompetens, 
struktur och nätverk är vår väg framåt. 

Vi fortsätter nu vår resa utifrån det vi lovade i vår bolagsbeskrivning. Teamet och jag inom  
VO2 Cap ser fram emot att ta Bolaget till nästa nivå och har nu flera starka förvärv i vår pipeline.

VO2 Cap önskar befintliga ägare och nya investerare varmt välkomna att teckna i Företrädes- 
emissionen! 

Tillsammans kommer vi att syresätta våra portföljbolag till en stark och långsiktig tillväxt.

Bodil Ericsson Torp – CEO – VO2 Cap



I den bolagsbeskrivning som upprättades med 
anledning av det omvända förvärvet kommunicerade 
styrelsen att Bolaget har för avsikt att genomföra en 
spridningsemission för att uppfylla spridningskravet 
enligt First North regelverk. Motivet till Företrädes- 
emissionen uppgående till cirka 25 MSEK är primärt  
att sprida aktieägandet och bredda investerarbasen i 
Bolaget för att skapa förutsättningar för en bättre 
likviditet i handeln med aktien. För att möjliggöra en 
ägarspridning har Bolagets största aktieägare, 24 
Media Network AB, på begäran av Bolagets finansiella 
rådgivare lämnat avsiktsförklaringar att i samråd med 
Bolagets finansiella rådgivare vederlagsfritt överlåta 
tilldelade teckningsrätter till kvalificerade investerare. 

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget 
en likvid om cirka 25 MSEK före avdrag för emissions-
kostnader om cirka 3,6 MSEK. 

Användning av emissionslikvid
Nettolikviden om cirka 21,4 MSEK avses användas för 
att finansiera framtida förvärv i enlighet med Bolagets 
förvärvsstrategi. Förvärven avses att finansieras helt, 
eller genom en kombination av, aktier, kontanter och 
lån såsom obligationer och/eller banklån.

BAKGRUND OCH MOTIV FÖR ERBJUDANDET 
VO2 Cap noterades på Nasdaq First North med första handelsdag den 3 september 
2021 genom ett så kallat omvänt förvärv av Curando Nordic AB (publ). Det kommer-
siella resultatet av det omvända förvärvet är att Bolaget bytte namn från Curando 
Nordic AB (publ) till VO2 Cap Holding AB (publ) och driver VO2 Cap AB:s verksamhet 
vidare samt att den tidigare verksamheten delades ut till Bolagets aktieägare. 
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DEN EUROPEISKA MARKNADEN FÖR  
DIGITAL ANNONSERING

Annonsering på internet är en effektiv metod för att 
marknadsföra produkter och/eller tjänster. Den digitala 
annonsmarknaden i Europa har uppvisat en tillväxt om 
62,4 procent under perioden 2015 till 2019 och var år 
2019 värderad till 64,8 miljarder EUR, varav Sverige ut-
gjorde den sjunde största digitala annonsmarknaden.5 
Tillväxten inom den digitala annonsmarknaden drivs 
av en stark tillväxt från online-video, mobil och sociala 
media6  och tros fortsätta växa till följd av en fortsatt 
ökad digitalisering. 

Förändringen på medie- och annonseringsmark-
naden, i samband med digitaliseringen, har även 
medfört att nya lagar och regleringar uppkommit för 
att förhindra marknadsmissbruk. I och med GDPR så 
skärptes reglerna för användningen av tredjeparts- data, vilket gör att förstapartsdata blir värdefull för 

företag för att kunna fortsätta bedriva sin verksam-
het. Konsolideringar av bolag har således ökat inom 
marknaden för media och annonsering, för att företag 
ska kunna dra nytta av varandras data och av synergi-
effekter. Detta gäller exempelvis marknaden för digital 
utomhusreklam. År 2019 köpte Bonnier Lokaltidning-
en7 och Mittmedia 28 dagstidningar i Sverige8, året 
efter köpte de även Hallmedia med ett tiotal dagstid-
ningar9. NTM-koncernen i Sverige köpte Norran och 
Piteå-Tidningen år 2019, samtidigt som Polaris, NWT 
(Nya-Wermlands Tidningen) och VK (Västerbotten-
skuriren) köpte majoriteten i Stampen Media.10

1   https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2019/
2 Post- och telestyrelsen (2020) Användning av internet och telefoni i Sverige – PTS individundersökning 2019, PTS-ER:2020:25, s. 13
3   https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2016/
4   https://handelsfakta.se/insikt/e-handeln-i-sverige/
5   https://www.resume.se/kommunikation/media/rapport-sa-stor-ar-den-digitala-reklammarknaden-i-sverige/
6   ibid
7   https://www.dagensmedia.se/medier/dagspress/stora-forluster-pa-konsoliderad-lokaltidningsmarknad/ 
8  https://www.svt.se/kultur/bonnier-koper-mittmedia 
9   https://www.di.se/nyheter/bonnier-news-koper-hall-media/ 
10 https://www.dagensmedia.se/nyheter/medievarldens-arkiv/polaris-vk-och-nwt-koper-majoritet-i-stampen-media-for-158-miljoner/ 

MARKNADSÖVERSIKT
Marknaden för media- och annonsering har genomgått en stor förändring. Den 
ökade digitaliseringen i samhället har medfört att press-, radio- och tv-tjänsters 
funktion har kommit att förändras. År 2019 hade 98 procent av alla svenska hushålls 
tillgång till internet och andelen svenskar som använder internet dagligen har 
dubblerats under perioden 2002 till 2019, från mindre än hälften till mer än nio av tio 
svenskar.1,2  Den dagliga användningen och mängden tid som spenderas på internet 
ökar för människor i alla åldrar. År 2016 ägnade det svenska folket i genomsnitt en 
femtedel av den vakna tiden åt internet.3 Den ökade och utbredda användningen av 
internet har även inneburit en stadig ökning av e-handeln. Under det första kvartalet 
2021 växte e-handeln med 53 procent jämfört med samma period föregående år.4 
Den ökade användningen av e-handel och sociala medier har bidragit till en större 
tillgång på data och människors konsumtionsbeteenden, vilket inneburit nya  
möjligheter för medie- och annonsindustrin. 

Källa: IAB Europe, AdEx 
Benchmark, maj 2020



Såväl Leeads AB som Netric Sales AB har bedrivit verk-
samhet inom onlineannonsering i över tio år. Netric 
verkar inom Programmatic (Datadrivna medieköp) va-
rav de största formaten är display-banners och online 
video. Leeads verkar primärt inom Display (Banners), 
Native/Creative Sales (Advertorials, textreklam), 
DOOH (Digital Out Of Home), Digital Audio (Digital 
ljudreklam), Programmatic (Datadrivna medie-köp) 
och Data Audience (Anonymiserad förstapartsdata 
på individnivå). Den 22 november 2021 förvärvade VO2 
Cap ytterligare ett helägt dotterbolag, AdProfit AB, 
som är en av Nordens största säljpartner av digitala 
annonslösningar till publicister riktade mot målgrupper 
inom finans, affär och B2B.

Koncernen avser att initialt växa på den nordiska 
marknaden, för att i nästa steg expandera till den 
europeiska marknaden. 

Affärsidé och affärsmodell
VO2 Caps affärsidé är att genom förvärv och förädling 
av media- och techbolag skapa en ledande nordisk 
mediatech-koncern. Potentiella förvärvsobjekt ska 
vara entreprenörsdrivna bolag inom mediatech med en 
bevisad affärsmodell, tillväxt och god vinstmarginal men 
som har utmaningar i att ta sin tillväxt till nästa steg. 

Som ett led i kartläggningen av potentiella förvärv, 
kommer VO2 Cap att identifiera vilka möjligheter 
förvärvsobjektet har att växa och därmed också vad 
som saknas för att det ska ske. Efter genomfört förvärv 
syresätts det nya dotterbolaget med olika former av 
kompetens och kapital för att förverkliga tillväxten.  
Målet är att över tid skapa en koncernstruktur som 
täcker hela värdekedjan inom den digitala mediebran-
schen och därtill knyta an drivna entreprenörer och 
nyckelpersoner med betydande kompetens och/eller 
nätverk till Koncernen. Detta skapar i sin tur mycket 
positiva intäktssynergier då VO2-ägda mediatech- 
bolag är med och touchar pengarna i dess färd från 
medieköparen till det bolag som säljer mediet i fråga. 
Detta är en av VO2 Caps absolut viktigaste strategier 
(det så kallade ”intäktssynergipusslet”). 

Intäktssynergipussel
Nutidens värdekedja inom media domineras helt och 
fullt av tech. Tech som på olika sätt hjälper medie-
köpare att effektivisera sina köp, bland annat genom 
att segmentera och nå rätt målgrupp eller tech som 
till exempel hjälper de som säljer medieutrymmet att 

effektivisera sitt annonslager. Det finns en uppsjö av 
olika hjälpmedel för både köp- och säljsidan av media 
och alla är de styrda av olika former av tekniker. VO2 
Caps mission är att förvärva så många kompletteran-
de bolag som möjligt inom denna värdekeddja för att 
toucha pengarna så många gånger det går i dess färd 
från medieköparen till de som säljer media. 

Det som sker är enkelt uttryckt det VO2 Cap kallar 
positiva intäktssynergier och i takt med att Koncernen 
förvärvar bolag, så ökar också möjligheterna att på 
koncernnivå skapa ökade intäkter från våra portfölj-
bolag. Totalen blir därmed större eftersom portfölj-
bolagen får utökade möjligheter och incitament att 
göra affärer med varandra. Denna effekt kan ses redan 
idag för två av Koncernens portföljbolag, Leeads och 
Netric Sales. Leeads, ett bolag på köpsidan, använ-
der ofta i sin verksamhet säljsidans plattformar för 
automatiserad försäljning av t ex banners, så kallade 
Sell Side Platforms (SSP:er). Då det andra portföljbo-
laget, Netric Sales, företräder en sådan teknologi så 
faller det sig naturligt att Leeads använder deras tech 
i sin verksamhet, och därmed ses de eftertraktade in-
täktssynergierna. De förvärv Koncernen sonderar och 
utvärderar kommer alla att vara en del i detta. Ome-
delbart efter att Bolaget slutfört förvärvet av Adprofit, 
inleddes arbetet med att verkställa de potentiella 
intäktssynergierna. 

Övergripande mål
■  Koncernomsättning om 1 miljard SEK med lägst  

8 procent EBITDA under år 2024.
■  Soliditet omkring 40 procent över en konjunktur-

cykel. Detta kan under perioder variera på grund av 
investeringars karaktär. 

■  Vara den mest attraktiva ägaren för media- och 
techbolag på den nordiska marknaden. Tillväxt-
bolag ska sträva efter att få ingå i VO2-gruppen 
för att dra nytta av koncernens marknadsposition, 
management och synergieffekter.

VERKSAMHETSBESKRIVNING
VO2 Cap Holding AB (publ) bildades i slutet av år 2020 med målet att skapa en 
ledande nordisk koncern av media- och techbolag. Ambitionen är att med ursprung 
ur de två grundande portföljbolagen Leeads AB och Netric Sales AB bygga en lön-
sam compounder, med en decentraliserad koncernstruktur där de entreprenörs- 
ledda dotterbolagen kan dra nytta av nätverk och synergieffekter samtidigt som  
de tillåts verka autonomt och gynna entreprenörsandan.  



Strategi
VO2 Cap tillämpar en förvärvsdriven strategi, vilken 
ämnar till att accelerera Koncernens tillväxt och öka 
Koncernens marknadsandelar. Planen är att via ”soft 
touch”-konsolidering förädla media- och techbolag 
med tillväxtpotential. Utgångspunkten ”soft touch” 
innebär att Bolaget inte avser att tvinga portföljbola-
gen till att driva intäkter inom Koncernen, utan genom 
att identifiera synergier, skala nätverk och kunskap 
kunna motivera och inspirera bolagen till att vilja arbe-
ta närmare varandra. 

Den övergripande strategin grundar sig i Bolagets 
övertygelse i att om entreprenörskapet tillåts att 
frodas, så växer varje enskilt bolag snabbare drivet 
av inspiration, glädje och framåtanda. Kombinationen 
att nyttja styrkorna i entreprenörskapets framåtanda 
och addera koncernfördelarna av kunskap, ryggrad, 
kompetens, nätverk och struktur utgör Bolagets 
huvudsakliga strategi. Intäkterna inom Koncernen ska 
drivas så att det gynnar både det enskilda bolaget och 
Koncernen, men det enskilda bolaget ska äga rätten 
att välja samarbetspartners utanför koncernbolagen 
om det bedöms vara mer gynnsamt för det enskilda 
bolaget och dess kunder. 
Utöver att konsolidera flera bolag inom media och tech 
så finns det en tydlig tillväxtstrategi för de befintliga 
portföljbolagen inom VO2 Cap. Netric Sales och 
Leeads ska fortsätta öka sin tillväxt genom att utnyttja 
samarbetsmöjligheter och synergier bolagen emellan. 
Samarbeten mellan Netric Sales och Leeads möjliggör 
även för koncernbolagen att träda in på nya marknader 
med attraktiva och konkurrenskraftiga erbjudanden 
sett till pris och produkt.

Utökad information om portföljbolagen

Netric Sales
Netric Sales grundades år 2008 och är verksamt inom 
digital annonsering och teknologi. Netric Sales är en 
partner till publicister och optimerar försäljningen av 
mediaägarens annonslager via den teknologi som 
bolaget representerar, samt genom att automatisera 
och konkurrensutsätta annonsköpen. Netric Sales 
är verksamma i hela Norden, där Sverige utgör den 
största marknaden.  

Netric Sales kunder är huvudsakligen publicister verk-
samma i Norden, där vissa även har sajter och räckvidd 
utanför de nordiska länderna. Exempel på nuvarande 
kunder är Bonnier News, Aller Media, TV2.dk, MTV.
fi TV2.no, Schibsted, Amedia, Berlingske Medier m.fl. 
Organisationen på Netric Sales består av 5 anställda 
fördelat på positionerna VD, COO & Business Ana-
lyst, Business Analyst, Solutions Engineer, Account 
Director. 

Leeads
Leeads är ett säljbolag med fokus på digital annons-
försäljning, i form av bland annat Display-, Native- och 
digital utomhusannonsering. Leeads hjälper i dags-
läget cirka 160 publicister och 145 skärmägare runt 
om i Sverige med deras digitala annonsförsäljning. 
För dessa uppdragsgivare har Leeads antingen hand 
om partnerns hela digitala försäljning, eller agerar 
som kompletterande säljbolag till publicisternas- eller 
skärmägarnas säljare, beroende på uppdragsgivarens 
behov. 

Leeads tillhandahåller alla typer av Online Display- 
lösningar som kunderna efterfrågar och jobbar konti-
nuerligt med utveckling av nya format och annonslös-
ningar. Försäljningen sker både på traditionellt vis, dvs 
via kontrakt mellan en publicist och en annonsköpare 
för att få publicera annonsörens marknadsföringskam-
panj via publicistens kanaler och genom de program-
matiska systemen. 

Bland Leeads uppdragsgivare återfinns flera av de 
större lokala mediehusen i Sverige, flera av de officiel-
la idrottsförbunden för de största publiksporterna i 
Sverige, likaså affärs-, recept-, teknik-, motor-, sport- 
och familjesajter. Leeads har idag 30 anställda fördelat 
på följande avdelningar: Ad operations (leverans och 
teknik), Publicist/Partner, Försäljning, DOOH, Ekonomi, 
Art Direction och Management.

AdProfit
AdProfit är en av Nordens största säljpartner av 
digitala annonslösningar till publicister riktade mot 
målgrupper inom finans, affär och B2B med uppdrags-
givare/samarbetspartners som Allabolag.se, Alma 
Talent Oy Finland, Placera.se (Avanza), Omni Ekonomi, 
SVD Näringsliv.

Cirka 85 procent av AdProfits omsättning är baserad 
på den svenska marknaden och övriga 15 procent på 
de övriga nordiska marknaderna. AdProfit har sedan 
starten 2008 stärkt sin position och expertis inom B2B 
och finanssegmentet för digitala annonsintäkter. 
Bolaget har en stabil tillväxt med underliggande god 
lönsamhet. Ledningen i VO2 Cap har identifierat flertal 
synergier med övriga bolag i VO2 Caps portfölj. Ökad 
tillväxt på de övriga nordiska marknaderna kommer 
vara ett stort fokus för VO2 Cap och AdProfit de 
närmaste två åren, vilket gör att förvärvet av AdProfit 
strategiskt passar VO2 Cap bra.



FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING   Den som på avstämningsdagen den 3 december 2021 är registrerad  
som aktieägare i VO2 Cap äger rätt att med företräde teckna stam- 
aktier i Företrädesemissionen och kommer att erhålla en (1) teck-
ningsrätt för varje innehavd stamaktie. Tjugotre (23) teckningsrätter 
berättigar till teckning av en (1) stamaktie. Härutöver erbjuds aktie-
ägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse 
om teckning av nya stamaktier.

TECKNINGSKURS Teckningskursen är 13,0 SEK per stamaktie. Courtage utgår ej.

AVSTÄMNINGSDAG  Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt till deltagande i 
Företrädesemissionen är den 3 december 2021. Sista dag för handel 
i Bolagets stamaktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen 
är den 1 december 2021. Första dag för handel i Bolagets stamaktie 
utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 2 december 
2021. 

TECKNINGSTID  Teckning av stamaktier med stöd av teckningsrätter skall ske  
under tiden från och med den 7 december 2021 till och med den  
21 december 2021. Observera att sista dag för anmälan via bank 
och/eller förvaltare kan vara ett datum tidigare än sista teck-
ningsdag för Företrädesemissionen. 

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER  Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North 
under perioden 7 december 2021 till och med den 16 december 2021. 
Observera att ej utnyttjade teckningsrätter blir ogiltiga efter 
teckningstidens utgång och därmed förlorar sitt eventuella värde. 

  Outnyttjade teckningsrätter kommer att avregistreras från respek-
tive aktieägares VP-konto utan avisering från Euroclear. För att för-
hindra förlust av värdet av teckningsrätterna måste dessa antingen 
utnyttjas för teckning av stamaktier senast den 21 december 2021 
eller säljas senast 16 december 2021.

HANDEL MED BTA  Handel med Betalda Tecknade Aktier (BTA) äger rum på Nasdaq First 
North Growth Market under perioden 7 december 2021 till och med 
när Bolagsverket registrerar Företrädesemissionen.

INFORMATION OM AKTIEN Handelsplats: Nasdaq First North
 Kortnamn:  VO2
 ISIN-kod stamaktie: SE0016802797
 ISIN-kod teckningsrätt:  SE0017133093
 ISIN-kod BTA: SE0017133101

VIKTIGA DATUM Avstämningsdag: 3 december 2021
 Teckningstid: 7-21 december 2021
 Handel med teckningsrätter: 7-16 december 2021
 Offentliggörande av 
 Företrädesemissionens utfall: Omkring den 27 december 2021

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Viktig information
Med ”VO2 Cap”, ”Koncernen” eller ”Bolaget” avses VO2 Cap Holding AB, org.nr 559049–5254, eller, beroende på sammanhang, den koncern  
i vilken VO2 Cap är moderbolag. ”Netric Sales” avser, om inte annat framgår av sammanhanget, Koncernens dotterbolag Netric Sales AB,  
org.nr 556764–2565,”Leeads” avser, om inte annat framgår av sammanhanget, Koncernens dotterbolag Leeads AB, org.nr 556821–8332 och 
”AdProfit” avser, om inte annat framgår av sammanhanget, Koncernens dotterbolag AdProfit AB, org.nr 556762-7384.  ”VO2 Cap AB” avser, 
om inte annat framgår av sammanhanget, Koncernens dotterbolag VO2 Cap AB (publ), org.nr 559293–8095.

Med ”Företrädesemissionen” eller ”Erbjudandet” avses erbjudandet att teckna nya stamaktier enligt villkoren i Memorandumet.  
Med ”Euroclear” avses Euroclear Sweden AB, org.nr 556112–8074. Hänvisning till ”SEK” avser svenska kronor, hänvisning till ”USD” avser  
amerikanska dollar, hänvisning till ”EUR” avser Euro, med ”K” avses tusen och med ”M” avses miljoner.
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