
Tegningsinnbydelse MaxSnus.no AS 

VIL DU VÆRE MED MAXSNUS.NO AS PÅ VEI TIL OSLO BØRS? 

MaxSnus.no opplever en veldig god vekst og for å vokse videre ønsker vi å invitere våre 
kunder inn på eiersiden. Nå kan våre kunder ikke bare få markedets billigste snus på nett, men 
også kunne få være med på en reise som medeiere av sin foretrukne snusleverandør på nett !  

Netthandelsplattformen MaxSnus.no ble lansert i juni 2019 og har siden oppstart vokst 
kraftig. Vi har i dag kunder i hver eneste kommune i Norge. 

Grafen under illustrerer vår omsetningsutvikling hittil i år: 

(*salg september er basert på estimat) 

Markedet: 

Det norske snusmarkedet har vært, og er i sterk vekst. I 2020 antas det at det norske retail 
markedet (over disk) å være verdt mer enn kr 9 milliarder i salg. Dette tilsvarer mer enn 90 
millioner bokser solgt til «full» pris i norske butikker. I tillegg kommer kjøp på TaxFree og i 
Sverige. I og med Korona, vil salget i Norge være en god del høyere i år enn i fjor, og salg av 
snus på nett vokser følgelig også mye. 
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MaxSnus.no konkurrerer med andre nettsalgs aktører og norske butikker, dagligvare, kiosker 
og bensinstasjoner. Tabellen under illustrerer hvilke prisforskjeller som eksisterer i markedet. 
MaxSnus.no har som motto å alltid være billigst! 

(priser er pr 10-pack) 

Generell netthandel har økt siden midten av mars. Det er grunn til å tro at denne veksten ikke 
vil avta særlig etter Korona da kunder opplever det som praktisk, sikkert og billigere å handle 
på nett. 

Invitasjon til å tegne aksjer i MaxSnus.no AS 

MaxSnus.no AS har besluttet å gjøre en emisjon/aksjekapitalutvidelse på maks. kr 5.000.000,- 
Kapitalen skal benyttes til å vokse ennå mer de neste årene, og vi tror våre kunder vil sette 
pris på å kunne tegne seg for en mindre andel. Desto flere kunder vi får, desto mer vil aksjene 
være verdt. Videre er det vår målsetning å notere selskapet på Merkur Market/Oslo Børs i 
løpet 4. kvartal i år. Det er vårt mål at kursen da vil stige, og aksjen kan da kjøpes/selges fritt i 
markedet. Aksjen er fritt omsettelig. 

Emisjonen;  

Emisjonen

Emisjonsbeløp Opptil kr 5.000.000

Antall aksjer før emisjon 10.000.000

Selskapets verdi før 
emisjon

Kr. 35.000.000

Tegningskurs Kr. 3,5 pr aksje

Antall aksjer emittert Maksimalt 1.428.571

Minstetegning kr. 4000,-

Nye aksjonærers innehav Maks 12,5% etter emisjonen

Tegningsperiode Fra 08.09.20 til 29.09.20



Fremtiden for salg av snus på nett 

Med tanke på den store prisforskjellen mellom nett og vanlig butikk, er det grunn til å tro at 
nettsalg av snus vil kunne ta store markedsandeler i årene fremover. Dersom 30% av 
snusmarkedet beveger seg over til nett, vil snus på nett utgjøre mer enn kr 2,5 milliarder i 
årlig omsetning. (dette er basert på dagens markedsstørrelse av salg i Norge). Vår målsetning 
er at MaxSnus.no skal bli en av de ledende aktørene på nett i løpet av 2 til 3 år 

Økonomi: 

   Omsetning og resultat samt estimater 

Selskapets Styre og ledelse: 

Selskapet eies og drives i dag av erfarne investorer som også innehar betydelig kompetanse på 
netthandel, finans, logistikk og digitale medier/markedsføring: 

Petter Sørlie, Styrets Leder (54) 

Petter er utdannet innen økonomi og markedsføring (IHM) og har lang erfaring fra 
mediebransjen og teknologi samt netthandel. Både som investor og i styreposisjoner og 
ledende stillinger. Blant annet som med gründer av Easy Park AS samt investor i de 
suksessfulle netthandelsselskapene GodtLevert.no og Boozt.com.  

Eigil Stray Spetalen, Styremedlem (54) 

Eigil er Siv. Ing fra NTNU og er aktiv investor i en rekke selskaper gjennom sitt selskap 
Kristianro AS. Han har tidligere vært både analytiker og portefølje forvalter, og har god 
erfaring med styre arbeid i noterte og unoterte selskaper. 

1. halvår 2020 2019

Omsetning Kr. 15.020.028 Kr. 3.739.0000

Resultat Kr. 591.171 Kr. 53.000

Estimat 2020 Estimat 2021

Omsetning Kr. 40.000.000 Kr. 80.000.000

Resultat Kr. 1.200.000 Kr. 4.000.000



Carl Christian Hansson, Styremedlem (27) 

Carl Christian har en bachelor i Business Fra Strathclyde University. Han har jobbet som 
konsulent hos Google i Dublin, samt som sjef for markedsføring digitale medier i Omega 
Media AS. 

Haakon Toverud Andersen, Styremedlem (23) 

Haakon har en bachelorgrad innenfor Business fra Francis Marion Univ. i USA. Studiene i 
USA ble gjennomført med et sport scholarship. Etter det jobbet han et halvt år i 
markedsavdelingen i TV2. Nå er han igang igjen med studier innenfor International 
Markedsføring på Copenhagen Business School. 

Espen Andersen, Styremedlem (54) 

Espen er utdannet innen økonomi fra BI Oslo. Har deltatt i flere selskaper, både som grunder 
og investor. Espen var bl.a med å etablerte og utviklet selskapet Skiguard AS. Han sitter i dag 
i flere styrer innen forskjellige bransjer. 

Henrik Torjussen, Operasjonell Direktør (31) 

Henrik har erfaring fra logistikk samt netthandel. Henrik er utdannet ved Southampton Solent 
University og innehar en Ba. Hons - Maritime Business. Etter endt utdannelse jobbet han 5 år 
i Marinetrans AS for så å gå til Net Trading Group NTG AB, og nå i Maxsnus.no AS 

MaxSnus.no AS, Aksjonærer pr i dag: 

  



Mulighet for internasjonal vekst: 

Når England går ut av EU (BREXIT) i januar 2021, kan det åpne seg en mulighet for å selge 
snus i England på nett. Dagens salgsforbud i England er basert på en EU-lov fra 1992. 
Dersom det skulle bli tillatt å selge snus i England fra 2021, vil MaxSnus.no AS vurdere 
mulighetene for en lansering i England basert på samme forretningsmodell som i Norge. 
Ordet SNUS er det samme på norsk og engelsk. Selskapet MaxSnus.no AS har allerede 
registrert og eier url MaxSnus.co.uk. 

Vedlagt Tegningsblankett for bestilling av aksjer i MaxSnus.no AS. 



TEGNINGSBLANKETT 
Generalforsamlingen i MaxSnus.no AS, Org. Nr. 996 240 673 ga den 07.09.20 styret fullmakt til å 
gjennomføre en emisjon på inntil 1 500 000 aksjer. 

Tegnere av aksjer har mottatt informasjonen i Tegningsinnbydelsen som er utarbeidet av selskapet før 
kapitalforhøyelsen blir gjennomført. Emisjonen vil tilføre selskapet ny egenkapital for å kunne vokse 
videre samt rekruttere nøkkelpersonell. 

Ved overtegning vil selskapet foreta en pro rata avkortning. Selskapet står også fritt til å forkaste 
tegninger som måtte ankomme etter tegningsfristens utløp og/eller mangelfulle eller feilaktige utfylte 
Tegningsblanketter. 

Tegningskursen er satt til kr 3,50 pr aksje og minstesum for tegning er kr. 4.000,-  Aksjens pålydende 
er kr 0,01 pr aksje, og kr 3,49 er overkurs. De nye aksjene vil gi rett til utbytte og stemmerett. Det er 
ingen ulike aksjeklasser i selskapet. Selskapets aksjer er fritt omsettelig og blir registrert i 
Verdipapirsentralen/VPS. En tegner av aksjer må ha en aksjekonto/VPS-konto. 

Tegningsperioden er satt til 08.09.20 til 29.09.20 kl 16.00. Frist for innbetaling av bestilte aksjer er 
15.10.20, dog etter meddelelse om tildeling. 

Melding om tildeling i emisjonen forventes meddelt til tegnerne innen 06.10.20. 

TEGNING AV AKSJER 

Jeg tegner herved ……………………… aksjer à kr 3,50 pr aksje i MaxSnus.no AS. Pålydende kr 
0,01. 

Totalbeløp kr………………..som innbetales til MaxSnus.no AS sin bankkonto som oppgis ved 
tildeling av aksjer. 

Tegningsblanketten sendes på mail til MaxSnus.no AS sin mail, info@maxsnus.no eller pr post til 
MaxSnus.no AS, Karenslyst Allè 10, 0278, Oslo 

Vennligst fyll ut skjemaet nedenfor (skriv med blokkbokstaver). Ved eventuelle spørsmål ring 
92821101 eller 90844078 

Investeringer i aksjer er forbundet med risiko. Man kan tjene eller tape på investeringen sin. Vi anbefaler ingen å tegne aksjer i MaxSnus.no 
AS hvis man ikke har råd til å tape hele eller deler av investeringen. Informasjon mottatt i Tegningsinnbydelsen er dels basert på fakta og 
historikk og dels basert på prognoser og estimater. 
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