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# operasjonelle land Årlig antall solgte enheter

Ansettelse av ny person i Norge for å fremme franchisemodellen mot nye markeder

Etablering av partnerprogram i alle land hvor Ballstad er i operasjonell drift

Planlagt oppstart i Østerrike, Sveits og Nederland gjennom det allerede etablerte 
markedet i Tyskland. Denne ekspansjonen vil ta sted i løpet av 2022

Styrking av markedsposisjon i det nordiske og sør-europeiske markedet og planlegger 
utrulling allerede i løpet av 2022

Ballstad AS inviterer nå nye investorer til en reise hvor et prøvd og testet franchiseprodukt
optimalisert for effektiv skalering skal entre nye markeder. Ballstad har siden 2018 operert i
Norge, Tyrkia og senere Tyskland og Thailand. I et voksende marked for omega-3 har Ballstad
posisjonert seg som en e-handelsoperatør og kan derfor effektivt skalere inn i nye markeder.

Investment Highlights

9.1%
Økning i Omega-3 markedsverdi 

siste år

112 633mT
Volum av Omega-3-

ingredienser – i oppadgående 
trend

54%
Av den totale Omega-3 

markedsverdien kommer fra 
kosttilskudd 

+25%
Økning i onlinetrafikk søk på 

kosttilskudd gjennom Covid-19

Markedet i korte trekk

5.58BUSD
Omega-3 markedsstørrelse

8.04%
Årlig gjennomsnittlig økning i 

markedsstørrelse

Ballstad fokuserer på å ta markedsandeler blant yngre forbrukere av kosttilskudd og 
Omega-3



▪ Innledende 

Konseptutvikling

▪ Markedsundersøkelser

▪ Merkevareplattform

▪ Forretningsplan

▪ Handlingsplan

2016

▪ Etablert 

forsyningskjede

▪ Utvikling av plattform 

for e-handel

▪ Varemerker registrert

2017

▪ “Soft launch” i Tyrkia

▪ Emballasje og 

Logistikkoptimalisering

2018

▪ Vellykket aksjeemisjon

▪ Brukervennlighets-test

▪ API-integrasjon

▪ Kundetest

▪ Plattformoptimalisering

▪ Optimalisering av 

forsyningskjede

2019

▪ Avtale undertegnet i 3 

land

▪ SEO-optimalisering og 

markedsføring

▪ Franchise-

dokumentasjon

2020

▪ Avtalen undertegnet i 3 

nye land

▪ SEO-optimalisering

▪ Markedsføring

2021
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Siden oppstarten i 2018 har Ballstad AS utarbeidet et konsept som
smidig lar seg overføre til nye markeder. Teamet bak Ballstad har slått
sammen all sin kunnskap og erfaring fra kosttilskuddsbransjen, og
utarbeidet et sterkt, skalerbart, konsept som vil gi Ballstad en unik
markedsposisjon. Ballstads modell er et heldigitalt franchishekonsept
hvor nettsted, markedsføringsfilmer, brukerstøtte og sosiale medier-
strategi er standardisert og klart til bruk. Med disse verktøyene og en
forsyningskjede med solid varelogistikk – testet i et vanskelig tyrkisk
marked – er Ballstad rigget for hurtig skalering uten betydelig økning i
kapitalkostnader. I dag har Ballstad 5 fulltidsansatte som drifter den
nasjonale og internasjonale satsingen. Med dagens struktur og
operasjonell bemanning er Ballstad rigget for en økning på 5-7 ganger
dagens distribusjon uten ytterligere investeringer i bemanning og
logistikk. Dagens drift viser til eksponentiell vekst i salg og en økende
markedsandel i de operasjonelle landene. Ballstad driver med positiv
EBITDA (2021E), og planlegger videre skalering i 2022. For videre å
holde de operasjonelle kostnadene nede er Tyrkia foreløpig planlagt
som hub for webutvikling og vedlikehold.

B A L L S T A D ,  T E S T E T  O G  K L A R T  F O R  V I D E R E  S K A L E R I N G

Etablert og testet franchishekonsept spisset for effektiv 
etablering i nye markeder

5 ansatte i dag strukturert for en økning i skala av 5-7 ganger 
dagens produksjon

Stresstestet i et krevende Tyrkisk marked
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Tydelig eksponensiell vekst i antall enheter solgt som direkte 
konsekvens av utrulling i flere land og spissede 

markedsføringskampanjer
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Ballstad etablerte sin tyrkiske virksomhet for å utvikle og
stressteste sitt franchisekonsept. Det tyrkiske markedet skiller
seg fra det vest-europeiske i det at 80% av all
kosttilskuddshandel selges på apotek. Det er lav tillit til e-
handel, og abonnementstjenester for kosttilskudd er lite
utbredt. Tyrkia er et land med lave nettoinntekter per
innbygger og landet har opplevd stor grad av inflasjon over de
siste par årene. Etter mer enn ett år i det tyrkiske markedet
opplever Ballstad at mer enn 30% av alle salg går via
abonnement og gir månedlig tilbakevendende inntekt (MRR),
og statistikken viser at den enorme inflasjonen har hatt lav til
liten direkte påvirkning på dagens satsing. Registrerte brukere
står for 69% av alle salg, og hele 20% kjøper produktet mer
enn 9 ganger. Fra 2019 til 2021 viser tallene en økning i
abonnementssalg fra 32% - 40% i tråd med retningen for
Ballstads modell om hovedsakelig abonnementssalg. Ved også
å åpne opp for salg via sekundære kanaler – som Amazon –
ser man tydelig økning av enkeltsalg, som videre leder til
abonnementstegning.

2019 2021
Abonnement 32%

Ikke-abonnement 68%

Sekundære kanaler 0%

% - fordeling av enheter solgt i det tyrkiske markedet 2019 v 2021 
viser tydelig økning i abonnementsløsninger som er grunnsteinen i 

Ballstads forretningsmodell

Abonnement 40%

Ikke-abonnement 30%

Sekundære kanaler 30%

S T R E S S T E S T E T  I  D E T  T Y R K I S K E  M A R K E D E T

69%
Registrerte 

brukere 

30%
Månedlig 

tilbakevendende
inntekt

20%
Handler 

produktet mer 
enn 9 ganger



Terje Evensen
Styreleder

Terje har tidligere jobbet som 
administrerende direktør i 

Ingredia AS, og SFK / BWL AS, 
som er en ledende produsent 

og leverandør av 
matingredienser i Norge. 

Terje jobber som styreleder i 
15 forskjellige selskaper i 

Norge. Han har mer enn 20 
års internasjonal 

forretningserfaring.

Per Benjaminsen
Styremedlem

Per har mer enn 30 års 
erfaring innen 

næringsmiddelindustrien som 
grunnlegger av Marine Lipids 
AS, Probio AS og Ayanda ASA. 

Han har arbeidet som 
styreleder i Nordic Pharma AS 
– et selskap i Nordic Naturals 

Inc. Han er styremedlem i 
Eevia Health Oy, produsent av 
organiske planteekstrakter for 

kosttilskuddsindustrien

Børge Bjelland
Styremedlem 

Børge jobber i dag som daglig 
leder i Glitch Studios og har 

mer enn 20 års erfaring innen 
online markedsføring, 
merkevarebygging og 

kommunikasjon for et bredt 
spekter av globale kunder.

Svein Erik Nicolaysen 
Styrerådgiver

Svein Erik er utdannet 
statsautorisert revisor. Han 

har arbeidet for og holdt 
flere verv i selskap innen 

helsekost. Han har arbeidet 
i 10 år som daglig leder for 
Vesterålen Naturprodukt 

AS, et ledende norsk 
kosttilskuddsfirma. 

L E D E R G R U P P E  M E D  L A N G  E R F A R I N G
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Odd Roar Olsen
Styremedlem og Global 

Director
Odd Roar har jobbet som 

Country Manager for Laud 
Media AŞ, og har over 10 års 

erfaring med utvikling og 
integrering av retail-løsninger. 

Odd Roar har tidligere 
arbeidet for DSGi plc hvor han 
var ansvarlig for utvikling av 
nye teknologikonsepter for 

detaljhandel over hele 
Europa.



Özge Olsen

Advokat og Styrerådgiver

Özge er advokat og har 

spesialisering innenfor 

kontrakt- og 

varemerkerett. Hun har 

arbeidet i internasjonal 

programvare og e-

handelsbedrifter i mer 

enn 15 år.

Trond Olsen

Daglig leder i Norge

Trond eier Lofoten 

Holding AS som består 

av flere selskap innen 

forbrukerelektronikk og 

service, møbler, 

reiselivsnæring, 

forretningsutvikling, 

eiendomsutvikling og 

matproduksjon.

Derya Karakoyu

Daglig leder i Tyrkia

Derya leder Ballstads 

Tyrkiske virksomhet. Hun 

er kjemisk ingeniør og 

har tidligere arbeidet med 

produksjonsanlegg. Hun 

har 15 års erfaring innen 

procurement, produksjon, 

og salg og administrasjon 

innen detalj- og e-handel.

Bose Altinay

Ernæringsfysiolog

Bose er kostholdsekspert 

og har arbeidet som 

rådgiver for tyrkiske e-

handelsselskaper med 

kundetilstrømming og 

sosiale medier. Hun 

arbeider i Ballstad og gir 

veiledning til kunder om 

deres ernæring og 

omega-3.
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L E D E R G R U P P E  M E D  L A N G  E R F A R I N G

Mellis Erek

Global Project Leader

Mellis arbeider som Key 

account manager i 

Ballstad og er ansvarlig 

for global SEO og online 

marketing. Hun har 

tidligere jobbet i flere 

internasjonale e-

handelsselskaper og 

ledet flere team.



16/09/2021 8

O M E G A - 3 ,  E T  G O D T  F U N D A M E N T E R T  M A R K E D  I  V E K S T

De geografisk største markedene for Omega-3, både i volum
og verdi er USA, Europa og Kina. Der det amerikanske og
europeiske markedet er veletablerte markeder med små
endringer i volum og verdi fra år til år, er det kinesiske
markedet i stor vekst. Veksten er i stor grad drevet av den
fremvoksende middelklassen og er forventet å vokse videre i
de neste årene. Markedet som en helhet opplever vekst i
volum og verdi. Målt i metriske tonn er markedet for Omega-
3-ingredienser i 2019: 112 633mT. Dette er en økning på 3,2%
sammenlignet med 2018. Markedsverdi på de samme
ingrediensene er på 1 443,9MUSD en økning på 9,1%
sammenlignet med 2018. Størsteparten av omega-3-
ingrediensoljen brukes i kosttilskudd (62,8%) og de samme
kosttilskuddene står for mer enn halvparten av
markedsverdien (54%). Ballstads Omega-3 er blant de mest
miljøvennlige og bærekraftige på markedet. De inneholder
høye andeler DHA (390mg) og EPA (540mg), og er ansett som
et høykvalitets-produkt. Oljen kommer fra fisk som lever i
områder med dokumentert bærekraftighet, og produseres i et
null-utslipps karbonanlegg i Norge; drevet av vannkraft og
produktavfall som omdannes til elektrisitet. All emballasje er
fri for plast og Ballstad opererer med refill etter kjøp av den
første startpakken.

Minerals

Meal Supplements

Sports Nutrition

Vitamins

Botanicals

Speciality

9.1%
Økning I 

markedsverdi

112 633mT
Årlige solgte Omega-

3-ingredienser

54%
Av markedsverdien

kommer fra
Kosttilskudd

Common Refined
Oils
Concentrates

Miscellaneous Pet
food oils
Menhaden

Cod Liver Oil

Other

Andel av totale Omega-
3-ingredienser brukt

Andel bruk av total 
markedsstørrelse for Omega-3
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Ballstads distribusjonsmodell tillater selskapet å øke antall produkter til
markedet uten økte kostnader i distribusjonsleddet. Hvert produkt får
kostnader i det den enkelte franchisen bestiller, noe som gir forutsigbare
kostnader knyttet direkte til hver leveranse. Ballstads produktportefølje vil
derfor uten større investeringer kunne utvides. Dette betyr økt salg og en
bredere kundebase ettersom nedslagsfeltet utvides. Modellen og avtalene
knyttet til aktører baserer seg på en kostnad knyttet til hvert produkt bestilt,
som gir fleksibilitet og stordriftsfordeler.

Ballstad har en avtale uten kredittrisiko mot sine kunder, hvor alle bestillinger
må betales ved bestilling. Ballstad har derfor en målbar direkte profitt på salg
direkte knyttet til bestilling av nye produkter.
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Antall enheter bestilt Kost per enhet

Ballstad Original 
Konsentrert Omega-3 kapsel
Original høykonsentrert norsk Omega-3 kapsulert i små, lett og svelge 
kapsler

Ballstad Salmon Oil 
Naturlig, klar lakseolje
Konsentrert fersk lakseolje, ferdigstilt 75 minutter etter laksen er ute av 
vannet, innholder D-vitamin

Ballstad Growing
Naturlig, klar fiskeolje
Growing er høykonstrert norsk omega-3 tilsatt sitrussmak for barn

Ballstad Pet
Naturlig klar lakseolje
Konsentrert fersk lakseolje, ferdigstilt 75 minutter etter laksen er ute av 
vannet, til bruk hos dyr, uten D-vitamin

Ballstad Fiske Kollagen 
Konsentrert kapsel
Kollagen av villfanget torsk fra nord-atlanteren, for aktive mennesker som 
ønsker en sunn livsstil

B A L L S T A D S  D I S T R I B U S J O N S M O D E L L  T I L L AT E R  Ø K T  P R O D U K T P O R T E F Ø L J E  U T E N  S T O R  

Ø K N I N G  I  VA R E K O S T



F R A N C H I S E M O D E L L E N

Ballstads franchisemodell baseres på mange års erfaring i kostilskuddsmarkedet
og er stresstestet i det tyrkiske markedet og videre implementert i Tyskland.
Konseptets lønnsomhet avhenger i stor grad av effektiv skalering hvor
kapitalkostnadene for å entre et nytt marked holdes lave. Ballstad vil i alle nye
markeder eie alle varemerker, nettadresser og nettsteder (inkludert data), noe
som gjør at modellen hele veien kan utvikles for optimalisert drift.
Ballstad tilbyr mulige franchisetakere en lav inngangsbarriere hvor et komplett
«go-to-market»-konsept med alt fra e-handlesplattform til forsendelses-
emballasje er klart. Dette gjør at franchisetakerne kun betaler for produktene de
bestiller og resten leveres av Ballstad. Ballstad tar betalt med en margin som
gjør at inntekten vil vokse eksponentielt, med liten økning i de operative
kostnadene knyttet til selskapet. Dette gjør at Ballstad Operating Expense
Margin (OEM) avhenger av skalering til nye land. Fordi enhver franchisetaker
selv er ansvarlig for de lokale operative kostnadene og i tillegg holder de i lokale
tilpasninger av konseptet; som oversettelser og import er det ingen kostnader
knyttet til Ballstad ved utrulling til nytt land.
Ballstads konsept er standardisert og heldigitalisert og bygger på
abonnementsløsninger via e-handel. Abonnentsløsningen gir selskapet trygg
forutsigbar inntekt (MRR). Markedsføring via sosiale medier er ifølge Deloittes
konsumentrapport1 i en sterk oppadgående trend og er ansett som blant de
mest effektive markedsføringskanalene i dag. Ballstads konsept kommer med
ferdig markedsførings-materiale optimalisert for sosiale medie-kanaler.
Konseptet er videre tunet slik at man måler effektivitet med MCPU (Marketing
Cost Per Unit), testet både i det tyske og tyrkiske markedet
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Ballstads Franchisemodell gjør det mulig å starte opp i et nytt 
marked med liten eller ingen ekstra OPEX og ingen ekstra 

CAPEX
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2021F 2020 2019

# Land 4 1 1

Full Time Employees 5 4 2

Enheter solgt 28,500 7,500 3,800

MCPU
NOK

40.34 69.72 95.09

MCPU
% change

-42% -27% -

OCPU
Driftskostnad per enhet

62.52 265.15 231.89

OCPU
% change

-76.42% 14.34%

Markedsandel av TAM 0.06% 0.01% >0.01%

F I N A N S I E L L  O V E R S I K T

Nye markeder TAM*
Markedsandel 

av TAM*

Europa: 20% 1%

Asia 
(-Kina, Taiwan, Korea, Japan):

1%-2% 0,1%-1%

Asia 
(Kina, Taiwan, Korea, Japan):

10%-
15%

0,1%-1%

*TAM - Total Addressable Market

2025F 2024F 2023F 2022F 2021F 2020 2019 2018

Antall solgte enheter 367 277 231 667 133 686 69 023 28 513 7 500 3 800

Sum Inntekter 48 917 000 29 972 000 16 521 000 8 056 000 3 243 000 1 180 219 34 322 0 

Varekostnad 14 256 000 9 167 000 5 394 000 2 925 000 1 340 000 190 679 33 218 0 

Lønnskostnad 6 651 000 5 526 000 3 409 000 1 948 000 1 134 000 240 000 40 000 0 

Andre Driftskostnader 795 000 831 000 708 000 531 000 211 000 919 070 955 945 16 100 

Sum Driftskostnader 21 702 000 15 524 000 9 511 000 5 404 000 2 685 000 1 349 749 1 029 163 16 100 

EBITDA 27 215 000 14 448 000 7 010 000 2 652 000 558 000 (169 530) (994 841) (16 100)
EBITDA% 56% 48% 42% 33% 17% -14% -

89%
Forventet 

inntekstvekst CAGR*

30%
Gjennomsnittlig 

varekostnad

28 500
Enheter solgt i 
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O M E G A - 3  M A R K E D E T  F R E M O V E R

80% av verdens befolkning får for lite 

Omega-31

Omega-3-markedet er på 5,58BUSD med 

årlig forventet vekst på 8,04%²

Google ser vekst blant søk på kosttilskudd på 

25-50% årlig

1) World Health Organization, 2) Grand View Research: Omega 3 Supplements Market Report, 3( McKinsey: “How Consumers-health companies lead in the time of coronavirus”, 4) United Nations 2017 Aging Report, 5) Simmons Market Research: Winter 
2016 Simmons NCS Adults Study 

21%
Av verdens 

befolkning over 60 

år per 20504

>60%

Av personer over 60 

år bruker 

kosttilskudd5

10mrd

Befolkning per 

20504

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

9,889,058,357,707,106,556,045,58

Markedet for Omega-3 er i vekst. Etterspørselen øker, og effekten av Covid-

19 viser en brattere trend enn estimert for kjøp av kosttilskudd

CAGR – Compounded Average Growth Rate

Omega-3 markedsstørrelse i $ milliard2

Økning av mulivitaminhandel gjennom 

Lockdown340%
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E - H A N D E L S M A R K E D E T  F R E M O V E R

Teknologiutvikling tvinger konsumenter over 

på digitale plattformer og online-handel

E-handel har fått  en stor oppsving under 

Corona-pandemien, og undersøkelser viser 

lav sannsynlighet for avtagende trend1

Sosiale medier og abonnementsbaserte 

løsninger er i en sterk og oppadgående 

trend2
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11%

11%

14%
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17%
19%

E-handel markedsverdi i $ milliard

E-handel prosent av total varehandel

1 336 1,548
1,845 2,382

2,982 3,354
4,280

4,891
5,424

5 908
6 388

1) BCG: “CPG Companies Face an E-Commerce Tsunami”, 2) Deloitte: “2018 Consumer Products Industry Report”, 3) McKinsey: “How Consumer-Health Companies Can Lead in the Time of the Coronavirus”, 4) Statista.com

E-handelsmarkedet tar stadig større markedsandel. Covid-19 medførte et 

skift i konsumentreaksjon i retning abonnementstjenester med sosiale 

medier som informasjonskilde

-20%
Endring i 

handelstrafikk 

gjennom Covid-193

+25%

Økning i online-

trafikk gjennom 

Covid-193

58%

Økning i beholdning 

av apoteksvarer 

blant befolkningen3
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U S E  O F  F U N D S

Ballstad er per 2021
representert i 4 land og
ønsker å introdusere
minst ett nytt produkt til
markedet. Ballstad
ønsker å firedoble
markedsføringsbudsjettet
i det tyrkiske markedet
og starte innsalg mot
apotek i Tyrkia. Ballstad
ønsker å engasjere en
ressursperson på
styrenivå og starte
partnerprogram i alle
land.

2021

Per 2022 ønsker Ballstad
å være representert i 7
land, hvorav det å
etablere drift i det
nordiske og sør-
europeiske markedet vil
ha øremerkede midler.
Det skal engasjeres en
person i Norge for å
fremme
franchisekonseptet i nye
markeder og det vil bli
etablert en ledergruppe i
Norge.

2022

Per 2023 skal Ballstad
være representert i 8
land, engasjere 2 nye
personer i Norge for
videre å fremme
franchisekonseptet i nye
markeder. Ballstad skal
introdusere et nytt
produkt i markedet og
lansere sin egen podcast.

2023

Per 2024 ønsker Ballstad
å være representert i 11
land og lansere Ballstad-
app. Ballstad ønsker også
å lansere sitt eget ERP og
CRM-system til bruk i alle
representerte land.

2024

Per 2025 skal Ballstad
være representert i 13
land og lansere et eget
CMS-system (Content
Management System).

2025
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Antall land Antall enheter solgt
Ansette en person i Norge for å fremme franchisemodellen mot nye markeder

Starte et partnerprogram i alle land hvor Ballstad har operasjonell drift

Ballstad håper å bevege seg inn i Østerrike, Sveits og Nederland gjennom det allerede 
etablerte markedet i Tyskland. Denne ekspansjonen vil finne sted i løpet av 2022

På kort sikt ønsker Ballstad å øke tilstedeværelsen i det nordiske og sør-europeiske 
markedet og planlegger oppstart allerede i løpet av 2022

# of operating 
countries

Products sold per 
annum
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E X I T S T R AT E G I

10.3x

37x

16.6x

38.5x 41.4x

11.3x

34.6x

9.5x

0x

23.6x
30x 31.5x

17.2x

24.7x

0x

19.4x
14.1x

0x

42.8x

0x
5x

10x
15x
20x
25x
30x
35x
40x
45x

P/E 2021 Average 15,5x
P/E 2021 Median 24,1x

Gjennomsnittlig P/E-tradingmultippel registrert for sammenlignbare selskaper i 2021 var 15,5x

Oppkjøp gjort av selskaper i samme sektor viser en gjennomsnittlig EV/ EBITDA-multippel på 16.5x

Ballstad ønsker å kunne tilrettelegge for en økt aksjonærbase, handel og
likviditet i aksjen. For å gjøre dette ser selskapet mot en mulig notering på
NOTC-listen. NOTC er en markedsplass for unoterte selskaper. En
investering i Ballstad vil i forkant av en notering på NOTC-listen være å anse
som en tidlig «IPO», og notering har for mange tidligere selskaper fungert
som et springbrett mot fullverdig børsnotering. Skulle selskapet noteres på
NOTC-listen vil man kunne følge utviklingen til aksjen på daglig basis.
Sammenlignbare børsnoterte selskaper har som et gjennomsnitt handlet
på en P/E-multippel (Price/Earnings) lik 15,5x.
En alternativ EXIT-mulighet er dersom selskapet skulle kjøpes opp. I samme
sektor og blant sammenlignbare selskaper har man sett på ulike multipler
for verdsettelse. blant privateide selskaper som er solgt ser vi en EBITDA-
multippel på 16,5x som en medianverdi.

Date Bidder company Target company Target subsector EV/Sales EV/EBITDA EV/EBIT P/E

30/04/2021 Nestlé Health Science S.A.; The 
Bountiful Company

Puritan's Pride, Inc./Solgar
Inc./Nature's Bounty, Inc./Rexall 
Sundown, Inc.

Personal Products

3.10x 16.8x - -

14/02/2021 Orkla Health AS; Impilo AB; Sana 
Pharma Holding AS

NutraQ AS Personal Products

3.60x 16.5x - -

20/10/2020 Probi AB (publ) Vital Nutrients Holdings, LLC Personal Products
1.50x - - -

Median 2.30x 16.5x - -

Min 3.10x 16.5x - -

Max 3.60x 16.8x - -

Health Care 1.22x 10.5x 14.6x 20.4x

Personal Products 1.52x 12.8x 15.1x 18.8x

Pharmaceuticals 2.48x 12.7x 16.2x 21.6x

Discount / Premium 0% 0% - -

Applied multiples 2.30x 16.5x - 23.7x
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Volume Adj Close

Zinzino ABs reise er i stor grad lik med Ballstads internasjonale satsning, og gir 
grunnlag for sammenligning av selskaper – her kursutvikling 2016-2021
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▪ Selskapet vil utstede 80 000 nye aksjer til en pris på 125 NOK per aksje. Verdsettelsen av selskapet
på 47 042 000 NOK tilsvarer verdi ved forrige emisjon i april 2021, hvor selskapet hentet 600 000
NOK på aksjekurs 125 NOK

▪ Styret vil fortsatt bestå av: Terje Sandlie Evenssen, Børge Bjelland, Per Ansgar Benjaminsen, Odd
Roar Olsen & Trond Olav Olsen (Daglig Leder)

▪ LOFOTEN TRADING A/S er eid av Terje Sandlie Evensen og Trond Olav Olsen, ALVI AS er eid av Per
Ansgar Benjaminsen & MIKLA EVENTS AS er eid av Børge Bjelland

2021

Emisjonen åpner på 
invest.ballstadomega3.no

Tilgang til CrowdWorks med løpende 
oppdatering for nye investorer

Emisjonen lukkes

Tildeling av Aksjer

Aksjeeierbok registreres i 
Brønnøysundsregisteret

Eierstruktur før og etter emisjon

Aksjonærer Antall Aksjer Andel i %
Andel etter 

emisjon

Lofoten Trading A/S 150 000 39,86% 32,87%

ALVI AS 75 000 19,93% 16,44%

MIKLA EVENTS AS 75 000 19,93% 16,44%

Øvrige investorer 76 336 20,28% 16,73%

Sum Total 376 336 100,00% 82,47%

Verdivurdering før emisjon 47 042 000 

Utstedte aksjer 376 336 100%

Pris per aksje 125 

Emisjon

Nye utstedte aksjer 80 000 17,53%

Pris per aksje 125 

10 000 000 

Verdivurdering etter emisjon 57 042 000 

Totalt utstedte aksjer 456 336 100%
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ANSVAR: Denne presentasjonen er utarbeidet av Ballstad AS (”Selskapet”), i forbindelse med den planlagte aksjeemisjonen i Selskapet. Informasjonen er utarbeidet etter beste skjønn. Denne presentasjonen har ikke vært gjennomgått, kontrollert eller på annen 
måte godkjent av Foretaksregisteret, Finanstilsynet, Oslo Børs eller andre offentlige myndigheter, og utgjør ikke et prospekt i henhold til verdipapirhandelloven. 

Informasjonen er utarbeidet etter beste skjønn basert på den informasjon som er tilgjengelig. Selskapet eller Tegningsstedet kan ikke ta ansvar for at informasjonen er riktig eller fullstendig, og fraskriver seg ansvaret for ethvert tap som følge av at opplysninger som 
er gitt er misvisende, feilaktige eller ufullstendige, samt for tap som på annen måte oppstår som følge av investering i prosjektet. Alle beregninger og kalkyler er utarbeidet basert på foreliggende informasjon, som antas å være korrekt på tidspunkt for utarbeidelse 
av presentasjonsmaterialet. Selskapet eller Tegningsstedet kan ikke garantere for riktigheten av beregningene, eller kvaliteten på tall og forutsetninger som ligger til grunn for kalkylene.

Denne presentasjonen inneholder enkelte opplysninger, estimater og kalkyler med utgangspunkt i antatte fremtidige hendelser. Slike opplysninger, estimater og kalkyler er gjort på basis av en rekke forutsetninger basert på antatte fremtidige resultater som kan 
vise seg å bli feil. Potensielle investorer oppfordres i denne sammenheng i sin vurdering av ”prognoser” å vurdere alle faktorer som antas relevante for investorens investering. En del av de forutsetninger som er tatt, vil kunne endres, –og kalkylene som er 
utarbeidet vil i så fall ikke lenger være korrekte.

Enhver som investerer i Selskapet må på egen hånd forsikre seg om at opplysningene som fremkommer er à jour og korrekte. Hvis man benytter denne presentasjonen som underlag for kjøp av andeler/aksjer på et senere tidspunkt, må man selv sørge for at all 
relevant og oppdatert informasjon fremskaffes. Opplysninger som fremkommer i presentasjonen er kun à jour per dato for presentasjonsskrivningen. Selskapet har ikke ansvar for informasjon mottatt fra tredjemann. Innholdet i denne presentasjonen er ikke ment
å inneholde juridiske, økonomiske eller skattebaserte råd. Enhver investor som vurderer/gjennomgår denne presentasjonen, oppfordres til selv å søke egne juridiske, økonomiske og skatteråd. Investering i aksjer er beheftet med risiko. Enhver investor må være 
forberedt på at slik investering kan medføre tap. Investorer som ikke kan eller ønsker å pådra seg en slik risiko frarådes å gjøre slike investeringer.
RISIKO: Investeringer i aksjer medfører risiko. Mulige investorer i Ballstad AS bør vurdere risikofaktorene som nevnes under før de tar en beslutning om å investere. Risikofaktorene som nevnes under er ikke de eneste risikoene som er relevante for selskapet. Det vil 

være andre risikofaktorer som Ballstad AS har vurdert å være uvesentlige, eller som Ballstad AS ikke er klar over, som kan ha en betydelig negativ effekt. En investering i aksjer i Ballstad AS bør kun gjøres av investorer som forstår risikoen med denne type 

investeringer og som kan tåle å tape hele eller deler av investeringen.

Finansiell risiko: Selv om vi er overbevist om at det er et stort og voksende marked og vilje til å betale for Ballstad AS’ produkter, er det tilknyttet økonomiske risiko. Realiseringen og skaleringen av dette prosjektet vil kreve kapital. Det er en risiko at Ballstad AS ikke 

klarer å nå det inntjeningspotensialet som beskrives i presentasjonen. Alle investeringer har risiko knyttet til seg og prisen av aksjene i Ballstad AS kan utvikle seg i en ikke-positiv retning av forskjellige årsaker. Aksjene i Ballstad AS er ikke notert på en børs og kan 

derfor være tungt omsettelige. Det kan ikke garanteres at et omsettelig marked vil utvikles for aksjene. Det vil kunne medfører at investorer ikke vil ha mulighet til å selge aksjene til ønsket pris eller tid.

Generell: Det er mange risikofaktorer relatert til det respektive landets økonomi og kjøpekraft. Dette kan ha innvirkning på kostnader til frakt og import etc. Denne typen risiko er mulig å kontrollere og innvirkningen vil minske i takt med selskapets vekst. Det er 
knyttet risiko til personell. Et mindre selskap er i større grad avhengig av enkeltpersoner for optimal drift.

Internkontroll: Det er knyttet risiko til kvalitetskontroll i alle ledd. Fordi Ballstad AS operer med en svært grundig, kompleks og miljøvennlig forpakning, har Ballstad AS måtte være veldig nøye med internkontroll og kvalitetskontroll ved levering av produkter fra 
leverandører. Ballstad AS opererer ~100% online er sårbarhet mot misfornøyde kunder større, derfor er kvalitetskontroll svært viktig og det er knyttet stor grad av risiko til dette.

Varelevering: Den største risikoen for Ballstad AS nå og ved skalering er knyttet til «supply chain». Det er viktig for Ballstad AS å ha flere mulige leverandører av olje, kapsler og pakking. Ved skalering vil det være mulig å kontrollere risikoen ved å bestille større 
slotter lang tid frem (6-12mnd)1.

Datasikkerhet: En stor risiko er datasikkerhet, fra å forhindre angrep på nettsiden til «backup» i tilfelle en 3-parts plug-in tar ned siden. Ballstad AS opplever opp mot 500-1500 «brutforce» angrep pr uke mot den tyrkiske hjemmesiden. En risiko som vil følge i alle 
ledd av skaleringen. Ballstad AS arbeider kontinuerlig mot dette og har egne datasikkerhetsavdeling.

1 Større sammenlignbare selskaper har – for å sikre full kontroll på varelevering – kjøpt selskaper for å eliminere risiko og
redusere totale fraktkostander.


