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INVESTMENT SUMMARY

AKTIE: IAMRUNBOX AB B-aktie

TECKNINGSKURS: 324 kr per B-aktie

TECKNINGSPOST: Minimum 100 aktier

TECKNINGSPERIOD: 1-25 november

BETALNING: Avräkningsnota skickas ut efter tilldelningsbeslut

SISTA LIKVIDDAG: 29 november 2021

EMISSIONSVOLYM - AKTIER: Max 18 000 B-aktier

EMISSIONSBELOPP: Max 5 832 000 kr 

UTSPÄDNING VID EJ DELTAGANDE: 8,86%

VÄRDERING: 59 961 000 kr Pre-Money

EV. TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH GARANTIER: Åtaganden finns från 

befintliga aktieägare om teckning av minst 60% av emissionskapitalet. 

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

KONTANT FÖRETRÄDES EMISSION



INVESTMENT SUMMARY

IAMRUNBOX utgörs av ett mångdiciplinerat team 
drivna, kreativa och framför allt passionerade 
individer. Vi är industridesigners, ingenjörer, 
kommunikatörer, marknadsföringsstrateger  

Oskar Malm - Design & Creative Direction

Leonardo Casal - Digital Design

Irina Mavrusina - Co Founder & Finance Kirill Noskov - Founder & CEO

Lina Westin - Co. Founder & Brand

och produktutvecklare. Det som förenar oss 
är kärleken till löpning. Tillsammans skapar vi 
innovativa lösningar som hjälper och inspirerar 
folk till att leva ett mer hälsosamt och hållbart liv.

AV LÖPARE - FÖR LÖPARE



INVESTMENT SUMMARY

Det är äntligen dags för vår nästa nyemission och 
du är välkommen att delta med oss. 

Detta år har varit två steg framåt och ett bakåt. 
Vi ser ljust på framtiden efter ett år av uppladd-
ning och hårt arbete. Hittills har det lagts många 
timmar bakom kulisserna med förberedelse inför 
nya produktlanseringar, reklamfilmer såväl som 
atletporträtt. Detta samtidigt med prisbelönta 
filmproducenter och välkända svenska idrottare. 

Vi har nu tagit sats och är redo att röra oss mot 
en expansion och ligger närmre än någonsin vår 
milstolpe, en börsnotering. Även bakom kulisser-
na har vi vuxit; både vårt design- och marknads-
föringsteam har fått flera nya stjärnor. 

Syns man inte så finns man inte - ett uttryck som 
vi lägger stor tyngd vid. I år ser vi starten på vår 
digitala resa. Vi har börjat synas och fått en stör-
re räckvidd på den digitala marknaden. Med ett 
kompetent marknadsföringsteam, tydlig riktning 
och budskap har vi god potential för att växa vi-
dare. Vi är nu i en stabil jogg, har kraft i benen, 
med ett år av uppladdning och näring bakom oss. 
Inför 2022 ökar vi takten och gör det vi gör bäst; 
springer. 

Det gångna året har varit utmanande på grund 
av Covid-19 och vårt resultat har påverkats av flera 
olika faktorer som har begränsat en riktigt stark 
tillväxt. En av de större faktorerna var förlusten 
av vår största marknad, Storbritannien, detta på 
grund av tull- och frakthinder till följd av Brexit.  

Med mål att skala upp vår detaljhandel möttes vi 
av motgångar då Covid-19 ledde till fortsatta lock-
downs i både Asien och USA. Likaså har avbrott i 
globala leveranskedjor försenat vårt nya återvun-
na produktsortiment med tre månader. 

Med fortsatta spår av pandemin blev även flera 
stora sportevenemang inställda, utrymmen som 
för oss är viktiga för att möta vår målgrupp och 
skapa medvetenhet kring vårt varumärke. 

Rapporter från trendprognosorganisationen 
WGSN visar på en “outdoor boom”, nutidens tolk-
ning av det glada 20-talet. Fler människor priori-
terar frihet och hälsa, och med detta har löpning-
en fått en tydlig och kraftig ökning. 

Nu vill vi ta alla löpare i handen. Genom tidigare 
kriser i mänsklighetens historia har forskare rap-
porterat om en ökad vilja att springa, något som 

KÄRA AKTIEÄGARE OCH LÖPARVÄNNER 
VD / GRUNDAREN HAR ORDET

är djupt inrotat i människan. 

Genom samarbete med världsmästerskapet i 
Swimrun ser vi en framtid där människan kan ta 
sig över vatten och öar med endast kroppen som 
motor. Du själv är det nya fordonet, inte bilen, 
flygplanet eller båten.

Framtiden är klimatneutral eller till och med 
positiv...

Hållbarhet och innovation är vår drivkraft inför 
nya produktlanseringar nästa år. Vi arbetar ihop 
med Sigma Connectivity och Lundinova, företag 
specialiserade inom miljöteknik och telekommu-
nikation. Genom dessa samarbeten skapar vi en 
klimatpositiv lösning som tillåter vardagslöparen 
att kompensera för sitt eget koldioxidutsläpp, och 
andras! Detta innebär en framtid där vi kan sälja 
klimatpositiva produkter, dvs. där en produktion 
inte startar förrän produkten är klimatkompense-
rad. 

Välkommen att bli en del av denna rörelse, att få 
hela befolkningen att börja springa. Titta in på vår 
hemsida där ni hittar mer information; 
www.iamrunbox.com. 

Välkomna att teckna aktier och springa med 
oss på vår fortsatta resa!

 
 
Kirill Noskov
VD & Grundare 
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”We recommend you to invest in the 
Iamrunbox due to its ergonomics 

and lightweight feel”

GEAR PATROL

”This is a great option for run com-
muters who need to stay smart at 

work”

RED BULL

”Iamrunbox Runmask is one of the 
100 best inventions of 2020” 

TIME MAGAZINE

”IAMRUNBOX’s Spin Bag is a Stylish 
and Functional Backpack Option for 

People on the Go”

CORE 77



INVESTMENT SUMMARY

Styrelsen i IAMRUNBOX AB har den 11 oktober 2021 
beslutat genomföra en kontant företrädes emission. 
Härmed inbjuds ni att i enlighet med villkoren i det till-
hörande investeringsmemorandumet teckna aktier i 
IAMRUNBOX AB. 

TECKNING - Teckning sker genom att fylla i och skicka 
in bifogad anmälningssedel, eller begära en digital ver-
sion via formuläret på www.iamrunbox.com. 

RÄTT ATT TECKNA - Sker med företrädesrätt för 
bolagets aktieägare. 

EMISSIONSKURS - De nya atierna emitteras till en kurs 
på 324 kr per aktie. Inget courtage eller skatter tillkom-
mer. 

ANTAL AKTIER I ERBJUDANDET - Erbjudandet omfat-
tar 18 000 B-aktier, samtliga med (1) röst per aktie och 
samma rätt till bolagets vinst. Vid fullteckning kommer 
antalet aktier i bolaget öka från nuvarande 189 727 till 
207 727.

TECKNINGSTID - Teckningen av de nya aktierna sker 
under perioden 1-25 november. 

BETALNING OCH LEVERANS AV AKTIER - Betalning 
sker genom utskick av avräkningsnota från Bolaget, i 
samband med beskedet om tilldelning. Efter genom-
förd emission kommer emissionen registreras av Bo-
lagsverket och levereras ut av aktierna till aktieägarna. 
Detta beräknas ske i slutet av december 2021slutet av december 2021. 

LIKVIDDAG - Sista likviddag för inbetalning är 29 no-
vember 2021.

TECKNINGSPOST- Minsta teckningspost är 100 aktier 
per ny tecknare. 

UTSPÄDNING - Vid fulltecknad emission kommer 
emissionskapitalet uppgå till 5 832 000 kr, antalet akti-
er ökas med 18 000 aktier till totalt 207 727 aktier och 

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER 
IAMRUNBOX AB

aktiekapitalet att utökas med 6 428 kr till 74 180 kr74 180 kr. De 
nyemitterade aktierna kommer att utgöra 8,86 procent 
av samtliga utestående aktier. Befintliga aktieägare 
som inte tecknar sin berättigade andel, s.k pro-rata, 
kommer vid teckning att se sitt ägande i Bolaget spä-
das ut i motsvarande grad. 

HANDEL I AKTIEN - Aktien är onoterad och handlas där-
med ännu inte på någon regleras börs eller MTF-mark-
nadsplats. En inofficiell intressematchning kan ske via 
Bolaget. En transaktion sker dock direkt mellan köpare 
och säljare utan Bolagets medverkan. Styrelsen över-
väger en notering av aktierna på en marknad under 
överskådlig framtid. 

TILLDELNING - Det finns ingen övre gräns för hur 
många aktier en enskild tecknare kan anmäla sig för, 
inom gränsen för nyemissionens storlek. Vid eventuell 
överteckning fördelas aktierna enligt styrelsens beslut. 
Förtur ges enligt bolagsordningen till existerande ak-
tieägare i proportion till tidigare innehav. Styrelsen be-
slutar om tilldelning och förbehåller sig rätten att även 
tilldela övertilldelning. Besked om tilldelning sänds till 
den e-post som angivits på anmälningssedeln. 

EMITTERADE AKTIERS RÄTTIGHETER - De nya b-akti-
erna omfattas av samma rättigheter som existerande 
b-aktier enligt bolagsordningen. De nya aktierna be-
rättigar till utdelning från och med år 2022. 

FÖRBEHÅLL - Erbjudandet riktar sig enbart till perso-
ner och företag som lyder under svensk eller europeisk 
lag. 

KAPITALFÖRSÄKRING, IPS, ISK - Onoterade aktier in-
läggs i VP- eller depåkonto. ISK är inte tillgängligt för 
onoterade aktier. För IPS eller kapitalförsäkring, “ISK 
för onoterat” kontakta er egen bank/förvaltare/försäk-
ringsbolag. 

SYFTE OCH ANVÄNDNING AV EMISSIONSLIKVID - 
Emissionslikviden är avsedd för offensiva investerings-
satsningar. Kapitalintaget ökar vår förmåga att bredda 
aktieägarbasen och stärka vår marknadsposition. 

VIKTIG INFORMATION - Informationen i denna broschyr utgör endast en förenklad beskrivning av erbjudandet att teckna aktier 
i IAMRUNBOX AB 556819-6793. 

Broschyren innehåller inte fullständigt underlag för ett investeringsbeslut. Och utgör inte ett prospekt i enlighet med pro-
spektdirektivet (2003/71/EG). För fullständig information och villkor hänvisas till det investeringsmemorandum som upprättas 
av styrelsen för Bolaget. Detta memorandum kommer inför teckningstiden att finnas tillgängligt för nedladdning på www.
iamrunbox.com.

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare informations-, registrerings- eller andra åtgärder 
än de som följer svensk rätt. Broschyren, investeringsmemorandum, anmälningssedlar eller andra till Erbjudandet hänförliga 
handlingar får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot 
reglerna i sådant land. 

Varje investreringsbeslut skall grunda sig i bedömning av innehållet i investeringsmemorandumet i dess helhet. I den mån 
informationen i denna broschyr avviker från informationen i memorandumet gäller vad som anges i memorandumet. 
IAMRUNBOX AB lämnar inte några garantier, uttryckliga eller underförstådda, gällande informationen i denna broschyr. 



TECKNINGSSEDEL 

DELTAGANDE I NYEMISSION I IAMRUNBOX AB 

Styrelsen för IAMRUNBOX AB, 556819-6793 har beslutat att genomföra en nyemission. Bolaget har som 
målsättning att ge ut 18.000 aktier till en kurs om 324 kronor per aktie. Vid måluppfyllelse tillför 
nyemissionen bolaget 5 832 000 kr. Det lägsta antal aktier som får tecknas är 100 till ett belopp om         
32 400 kr. Aktierna tecknas i poster om jämna hundratal. Detta minikrav är ej tillämpbart till existerande 
innehavare av IAMRUNBOX AB aktier som reserveras rätten att teckna valfritt antal aktier över 1.   

För de nyemitterade aktierna gäller samma rätt som för befintliga aktier. De nya aktierna skall tecknas 
under tiden 1 november 2021 till och med 25 november 2021. Anmälan sker genom insändande av fylld 
teckningssedel.  

A. Undertecknad anmäler sig härmed för teckning enligt följande: 
Kryssa ett teckningsalternativ ELLER välj eget antal. 

  400 aktier  (129 600 SEK)      600 aktier   (194 400 SEK)         800 aktier (259 200 SEK ) 

  1000 aktier (324 000 SEK)          1500 aktier (486 000 SEK)         2500 aktier (810 000 SEK) 

  Annat antal __________________ (x 324 kronor per aktie) = __________________ 

B. Namn- och adressuppgifter (vänligen texta tydligt): 

För- och efternamn/Firmanamn:               Person-/Organisationsnummer: 

_______________________________________________  _______________________________________________ 

Postadress:                                         E-postadress (obligatorisk): 

_______________________________________________  _______________________________________________ 

Postnummer:                                         Land: 

_______________________________________________  _______________________________________________ 

Ort och datum                                   Telefonnummer: 

_______________________________________________  _______________________________________________ 

Undertecknas av ägare/Behörig firmatecknare 

      _______________________________________________ 

C. Skicka in teckningssedeln: Scannad till ida.malm@iamrunbox.com med Cc 
kirill.noskov@iamrunbox.com 

Eller per post till: Mind Park c/o IAMRUNBOX AB, Bytaregatan 4d, 222 22, Lund, Sweden 

TECKNINGSSEDEL NOVEMBER 2021

mailto:kirill.noskov@iamrunbox.com

