Inbjudan till teckning av aktier
Polynom Investment AB (publ)

Ett investeringsbolag med långsiktigt fokus och ägande, och där det ska vara lönsamt,
lärorikt och lustfyllt att vara delägare

Ett EU- tillväxtprospekt har upprättats I samband med erbjudandet av B-aktier i Polynom Investment AB (publ) (”Bolaget”
eller ”Polynom Investment”)(”Erbjudandet” eller ”Emissionen”). Prospektet finns på www.polynominvest.se och har
godkänts av Finansinspektionen. Detta godkännande bör inte betraktas som något slags stöd för den emittent eller för
kvaliteten på de värdepapper som avses i detta prospekt. Prospektet har upprättats som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet
med artikel 15 i förordning (EU) 2017/1129. Investerare bör läsa det fullständiga prospektet och göra sin egen bedömning av
huruvida det är lämpligt att investera i de värdepapper som avses i prospektet. I samband med nyemissionen som beskrivs i
detta dokument är Dangoor Associates AB, org.nr. 556948–7787 (”Dangoor”), legal rådgivare till Bolaget. Nordic Issuing är
emissionsinstitut. Styrelsen i Polynom är ansvarig för innehållet, varpå de rådgivare som bistått Bolaget vid upprättandet av
detta prospekt friskriver sig från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget samt avseende andra direkta eller indirekta
konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i prospektet.
Denna Investor teaser ersätter inte Prospektet och investerare som funderar på att investera i Polynom Investment är
uppmanade att läsa det fullständiga Prospektet.
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Introduktion till Polynom Investment
Polynom grundades av Niklas Danaliv i september 2017. De första 1,5 åren hade bolaget bara
en passiv fastighetsinvestering. I april 2019 tog vi beslutet att omvandla Polynom till ett aktivt
investmentbolag, och sedan dess har vi rekryterat många nya delägare där de flesta är vanliga
människor. Idag är Polynom ett snabbväxande investmentbolag med ett omfattande nätverk
av aktörer inom corporate finance och professionella investerare som regelbundet informerar
om attraktiva investeringsmöjligheter – där vi väljer de mest attraktiva. Polynoms
huvudsakliga verksamhet består i att genomföra långsiktiga investeringar där majoriteten ska
ha en hög avkastningspotential och en hanterbar risk.
Polynom är ett dessutom ett levande investerarcommunity med utbildningar, studiebesök,
delägarträffar och andra aktiviteter som är relativt sällsynta hos de flesta andra
investmentbolag.
Vision
Polynoms vision är att ge sitt investerarkollektiv tillgång till specialinvesteringar med hög
riskjusterad avkastning. Investeringarna kan till exempel vara i private placements, pre-IPO:s,
brygglån med hög ränta eller teckningsåtaganden vid börsnoteringar. Dylika
specialinvesteringar tenderar över tid att ge delägarna en högre snittavkastning än de normalt
själva kan uppnå via mer traditionella investeringar som fonder, sparkonton och noterade
aktier. Genom Bolagets breda kunskap, kontaktnät och kapital skapas förutsättningar för att
nå specialinvesteringar som annars kan vara svårtillgänglig för allmänheten. Som delägare i
Polynom ges möjligheten att indirekt få tillgång till dessa investeringar.
Polynom har fyra värdeord som agerar ledstjärna.
1. Lönsamhet – Polynom söker aktivt efter investeringar som har en attraktiv
avkastningspotential i förhållande till risken.
2. Lärorikt – Kunskapsbyggande för Polynoms delägare. Detta sker via pedagogiska
nyhetsbrev, regelbundna delägarträffar samt studiebesök till Bolagets portföljinnehav.
3. Lustfyllt – Vi tror att det är fullt möjligt att driva en allvarlig verksamhet och samtidigt
ha lite social verksamhet i form av delägarträffar, studiebesök och inspirationsresor.
Genom att bygga ett levande investmentbolag bör vi lättare kunna uppnå en långsiktig
relation och ömsesidig lojalitet med våra delägare.
4. Långsiktighet – Polynom anser att ränta på ränta-effekten är en extremt mäktig kraft
om man studerar effekterna på längre tidsperioder. Polynom avser bygga ett
investmentbolag med möjligheten att nå attraktiv avkastning genom långsiktigt
delägande i väl valda tillväxtbolag.
Risk
En investering i Polynom är förknippad med risker. Inför ett investeringsbeslut är det viktigt
att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolaget och som
beskrivs i Prospektet som finns på www.polynominvest.se
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Nätverket Polynom
Polynom är både ett investmentbolag och ett levande och snabbt växande nätverk.
För att öka kvaliteten på våra investeringsbeslut rådfrågar vi ofta lämpliga personer bland
befintliga delägare kring vad de tror om vissa bolag och branscher. För att detta ska vara
praktiskt möjligt gör vi en enkel kartläggning av den kompetens våra nya delägare för med
sig in i Polynom.
Vårt växande nätverk har flera fördelar där vi kan nämna tre här:
1. Vi bygger upp en växande kompetensbank som är till nytta både internt men även externt
när det gäller att hjälpa våra portföljbolag om behov uppstår.
2. Vårt växande nätverk ger oss ibland en konkurrensfördel vid attraktiva emissioner där
många vill vara med. I dylika fall kan det ofta vara svårt att få någon större tilldelning men vi
brukar bli prioriterade då många bolag värdesätter möjligheten att få in ett starkt nätverk
som ny aktieägare.
3. Vi kan ibland hjälpa våra portföljbolag att testa eller sälja sina produkter och tjänster
genom att ge dem möjlighet att få marknadsföra sig själva mot vårt nätverk. Detta kan ofta
skapa positiva synergier.

Polynomdagen 9 oktober 2021 @Clarion Hotell & Congress Malmö Live.
260 deltagare och 12 portföljbolag på plats.
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Strategi och målsättningar
Polynom investerar i alla branscher och i hela utvecklingskedjan från tidiga rundor i
utvecklingsbolag till större noterade bolag. Detta är medvetet för att uppnå en bred portfölj
med god riskspridning. Det sagt är merparten av investeringarna i onoterade bolag som är
nära börsnotering. Polynom lägger en mycket liten del av kapitalet på bolag i tidig fas då risken
i det skedet är mycket hög. Polynom har som målsättning att fortsätta utveckla Bolagets breda
investeringsportfölj, där målet är att uppnå maximalt 100 enskilda investeringar kring
årsskiftet 2021/2022. I Bolagets investeringsportfölj finns i dagsläget cirka 80 enskilda
investeringar/bolag (för mer information, se avsnittet ”Portfölj och portföljbolag” i publicerat
prospekt). Portföljen består av såväl noterade som onoterade innehav med en fördelning där
cirka 68 procent utgörs av onoterade innehav och resterande del utgörs av marknadsnoterade
innehav samt likvider. Av den onoterade delen är en klar majoritet (minst 75 %) bolag som ska
börsnoteras under 2021 eller 2022. Per den 30 september 2021 har Polynoms portfölj ett
substansvärde uppgående till cirka 237 MSEK.
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Polynom Investment

OMXSCAPGI (alla aktier inkl. utdelning)

Avkastningstabell
Datum Polynom Investment OMXSCAPGI
2019-03-31
19,20%
13,04%
2019-06-30
5,87%
6,45%
2019-12-31
5,55%
11,83%
2020-03-31
3,60%
-17,96%
2020-06-30
17,42%
16,76%
2020-09-30
7,75%
12,81%
2020-12-31
22,02%
6,01%
2021-03-31
16,88%
14,33%
2021-06-30
12,85%
6,89%
2021-09-30
14,59%
1,32%
Totalavkastning
Genomsnittlig avkastning/år
(geometriskt)

125,73%
52,99%

71,48%
26,50%
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Tio största onoterade innehav (per 30 september 2021)
Värde i
Företag
Bransch
portföljen
Storskogen
Industri
50 050 000 Storskogen består av tre affärsområden - handel,
industri och tjänster - totalt bestående av ett
sjuttiotal affärsenheter med verksamhet under eget
namn med totalt över 7000 anställda.
Lendify -> Lunar Bank Finans och Fastighet
10 961 725 Lunar är ett finansbolag (som har köpt Lendify).
Lunars mål är att ge låntagare rättvisa villkor med
lägre ränta, och sparkunder god avkastning.
Fundamental Holiday Sällanköpsvaror
7 891 200 Fundamental Holiday driver siten Clicktrip.com som
är en prisjämförelse och bokningssida för
hotellvistelser.
Learning2sleep
Hälsovård
5 292 000 Learning to Sleep är en digital och platsoberoende
vård baserad på metoder och tekniker inom KBT
(kognitiv beteendeterapi), som visat sig vara till stor
hjälp vid sömnproblem
Parlametric
Informationsteknik
5 100 000 Parlametric är en prisbelönt datapartner för företag
som vill veta hur deras varumärken, produkter,
kampanjer och konkurrenter uppfattas, vilket görs
via den patenterade Customer DNA-plattformen.
I Love Lund
Finans och Fastighet
5 000 000 I Love Lund är ett investmentbolag med fokus på
företag i Lund. Grundidén är att gemene man ska
kunna investera i Lundsföretag och därmed vill man
bidra till en demokratisering
BrainLit
Industri
4 250 000 Bolaget utvecklar sitt BioCentric Lighting ™ -system
(“BCL”) som är ett avancerat, system som efterliknar
naturligt ljus och som ett resultat förbättrar f hälsa,
välbefinnande, kognitiv prestanda och sömn för
människor.
Youcruit
Industri
4 108 000 YouCruit, utvecklar och driver vertikala
jobbmarknadsplatser i branscher där lagar, regler
och försäkringar avgör vem som kan anställas.
Saga Diagnostics
Hälsovård
4 077 769 SAGA Diagnostics utvecklar ultrakänsliga flytande
biopsitester för cancermonitorering med syftet att
möjliggöra tidigare detektion och bättre
behandlingsbeslut.
Oblique Therapeutics Hälsovård
4 062 822 Oblique Therapeutics är ett innovativt
bioteknikföretag med stark vetenskaplig kunskap
och drivkraft för att öka bandbredden för
antikroppsterapi, med fokus på smärta och aggressiv
metastaserande cancer.
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Tio största noterade innehaven (per 30 september 2021)
Företag
Bransch
Värde
Carbiotix

Hälsovård

Bioextrax

Industri

Eevia

Sällanköpsvaror

Diagonal

Hälsovård

Qlife

Hälsovård

USWE

Sällanköpsvaror

Spermosens

Hälsovård

Integrum

Hälsovård

Invajo

Informationsteknik

Curasight

Hälsovård

9 548 000 Carbiotix bedriver forskning och utveckling samt
säljer produkter och tjänster inom diagnostik av
tarmhälsa, prebiotiska ingredienser, medicinsk
mat och terapeutiska behandlingar.
8 196 923 Bioextrax är verksamma inom industriell
bioteknik. Bolaget är specialiserade inom
forskning och utveckling av tekniska plattformar
som vidare används för att omvandla organiskt
avfall till diverse miljövänligt material.
5 773 309 Eevia Health är ett finskt företag som utvinner
växtextrakt som sedan säljs till företag som
tillverkar kosttillskott, livsmedel och smink.
5 400 000 Diagonal - ett svenskt bioteknikbolag - utvecklar
plattformen Panviral för att detektera och
diagnostisera patogen såsom virus och
bakterier. Diagonal är en av få aktörer globalt
som möjliggör testning av flera patogen
samtidigt.
4 422 000 Qlife Holding är verksamma inom
medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom
forskning och utveckling av IVD-enheter.
Enheterna används som biomarkörstester i blod
och används idag på marknaden.
4 279 746 USWE Sports utvecklar och producerar
ryggsäckar och vätskesystem för den
internationella sport- och outdoormarknaden.
4 020 000 Spermosens tillhandahåller produkter för analys
av manlig infertilitet och individuellt anpassade
fertilitetsbehandlingar.
3 360 000 Integrum utvecklar system för
skelettförankrade proteser, som senare
vidaresäljs till sjukhus världen över. Implantatet
sätts på patientens ben med hjälp utav
titanskruvar och antas förbättra livet för en stor
del patienter med amputation.
2 835 000 Invajo Technologies AB är en leverantör av
onlinetjänster för hantering av inbjudningar,
bokningar och deltagare. Företaget erbjuder ett
verktyg för hantering av inbjudningar,
registreringar och deltagare.
2 445 150 Curasight specialiserade inom utveckling av
teknologiska produkter. Produktportföljen är
bred och fokuserar i stor grad utveckling av
produkter inom området Positron Emissions
Tomography (PET).
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Summering av emissionen samt preliminärt tidsschema

This material is not intended for general distribution in the United States, Canada, Japan or Australia or in any state or jurisdiction where distribution would be unlawful

TERM SHEET
Emittent
Organisationsnummer
Verksamhetsbeskrivning

Teckningskurs per B-aktie
Minsta investering
Courtage
Baserbjudande
Övertilldelnings option
Maximal utspädning
Max antal aktier efter emission
Sista anmälningsdag
Information om tilldelning
Sista Betalningsdag
Uppdatering av aktieboken
Handelsplats
Emissionslikvidens användande

Länk till Prospekt
Länk till anmälningssedel
Restriktioner
Teckning över 15.000 EUR

ISIN-kod

Polynom Investment AB (publ)
559123-7606
Polynoms huvudsakliga verksamhet består i att genomföra långsiktiga investeringar där majoriteten ska ha
en hög avkastningspotential och en hanterbar risk. Polynom är ett snabbväxande investmentbolag med ett
omfattande nätverk av aktörer inom corporate finance och professionella investerare som regelbundet
informerar om attraktiva investeringsmöjligheter. Polynom strävar efter att på lång sikt skapa en hög
riskjusterad avkastning. Målsättningen är att Bolagets aktieägare därigenom får åtnjuta en god
värdeutveckling på sina aktier i Polynom under kommande år.
322 SEK
180 aktier motsvarande 57 960 SEK
O SEK
Upp till 175 000 B-aktier motsvande 56 350 000 SEK
Upp till 75 000 B-aktier motsvarande 24 150 000 SEK
Sammanlagt innebär en fulltecknad nyemission samt fulltecknad övertilldelnings-emission en utspädning
om totalt 18,7 % av rösterna och 25,2 % av kapitalet.
985 710 (varav 38 700 A-Aktier och 947 010 B-Aktier / röst per A-Aktie är 1 och röst per B-Aktie är 0.1)
5 november 2021 kl 12:00
8 november 2021
11 november 2021
Omkring 30 november 2021
De nyemitterade aktierna, samt befintliga aktier i Bolaget, avses ej att tas upp för organiserad handel på
någon handelsplats.
Syftet är att tillföra rörelsekapital och skapa förutsättningar för fortsatta investeringar och möjliggöra
expansionen av Polynom Investment AB’s portfölj. Många investeringar är s.k. private placements eller
pre-IPO:s vilket innebär att Bolaget är beroende av nytt kapital från befintliga och nya aktieägare för att
kunna finansiera Bolagets deltagande i intressanta investeringsobjekt.
www.polynominvest.se
Teckning kan ske elektroniskt med BankID på www.nordic-issuing.se
Alternativt kan anmälningssedeln laddas ner från www.polynominvest.se eller på www.nordic-issuing.se
Emissionen riktar sig, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till befintliga aktieägare,
allmänheten och professionella investerare i Sverige.
I det fall att teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR ska penningtvättsformulär ifyllas och insändas
till Nordic Issuing enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
samtidigt som betalning sker.
SE0015531058

The securities referred to in this announcement have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), and accordingly may not
be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from the registration requirements of the Securities Act and in accordance with applicable U.S. state
securities laws. The Company does not intend to register any offering in the United States or to conduct a public offering of securities in the United States.
In Sweden the material is produced by Polynom Investment AB (publ) (“Polynom”).
The material is for information purposes only and should not be construed as an offer, recommendation or solicitation to conclude a transaction. While all reasonable care has been taken
to ensure that the information in this material is true and not misleading, Polynom does not guarantee its accuracy or completeness. This information is subject to change.

