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Kontaktinformation
THiS Less-is-more Group AB (Publ)
Grev Turegatan 27,5tr
114 38 Stockholm
Sverige

Finansiell information
Status: Tillväxt
Nuvarande kapital: 35 MSEK
Burn-rate / månad: 400 TSEK

*****
Kapitalanvändning:

● 25% produktutveckling
● 35% Marknadsföring/Försäljning
● 20% Inventarier/Rörelsekapital
● 20% Legal struktur/Arbetsprogram

*****
Styrelse:
Lars Påhlsson, Styrelseordförande
Björn Fjellsäter, Styrelseledamot
Carl Engelberth, Styrelseledamot

*****
Ledande befattningshavare, Stockholm
CEO: Lucy Dahlgren
CAO: Dr. Arvid Karsvall
VP Market: Chris Ekander
CFO: Björn Holmsen
CTO: Håkan Halje
Controller: Jan Trotter

Strategiska rådgivare och aktieägare:
Leif Edvinsson: Intellektuellt kapital
Björn Fjellsäter: Internationell expansionsstrateg
Lars Åke Söderlund: Hälsoexpert, vice ordförande 
för International Pharmaceutical Federation
Lars Påhlson: Expertis inom detaljhandeln
Carl Engelberth: Strukturell finansiering
Geert Ingelbert: Digital distributionsstrateg inom 
hälsoingridienser
Dr. Linger Ge: Ekonom, affärsstrateg och 
internationell handelsexpert

********
Erbjudandet i sammandrag

● Aktier innan emission = 10 000 000
● Aktier i erbjudandet = 2 500 000
● Emissionsvolym = 20 000 000
● Pris per aktie = 8 SEK
● Värdering pre-money = 80 MSEK
● Värdering post-money = 100 MSEK
● Börsnotering planerad till 2022
● Garantiåtaganden uppgår till 55 %

********
Övergripande inriktning
THiS vision är att bli en världsledande plattform 
för kompetens- och finansieringsallianser inom 
hälsa och välmående..

THiS mission är att förvärva bolag och bygga upp 
en allt starkare allians av partners samtidigt som 
nya plattformar utvecklas för att skapa bättre 
förutsättningar för alla bolag.

THiS strategi är att genom förvärv, internationella 
avtal och tekniska innovationer, skapa 
tillförlitliga och lönsamma transaktioner mellan 
investerare, entreprenörer, företag och 
konsumenter

 
 
 

Investeringsteaser

THiS Less-is-more Group AB (THiS Group AB) bygger en företagsgrupp med fokus på hälsa och hälsosam livsstil 
för hållbar konsumtion och kommunikation. THiS Groups mål är att:

1. Genom förvärv inom hälsa och livsstilsprodukter, kommunikation och E-handel nå ett börsvärde 

om 3 MDSEK år 2024.

2. Skapa synergieffekter för medlemsföretag i THiS Group, för att öka möjligheterna till snabbare 

internationell expansion.

3. Bidra till att digitalisera, kommersialisera och kommunicera inom hälsa och livsstil.

4. Bidra till att minska förekomsten av fetma, diabetes 2, hjärt- och kärlsjukdomar samt andra 

livsstilssjukdomar.

THiS Group erbjuder tjänster inom internationalisering med möjligheten att arbeta med stöd av en gemensam 

Corporate Visual Identity och internationellt registrerade varumärken, som licenseras globalt.

Företagare och entreprenörer erbjuds att gå in med sina aktieinnehav i THiS Less-is-more Group AB, och ingå 
som delägare med andelar som motsvarar värderingen på respektive bolag. Därigenom behåller man 
operativt sitt inflytande i den egna verksamheten, får del av koncernens samlade resurser och får samtidigt 
del i värdeökningen på det samlade kapitalet i moderkoncernen. 

Bakgrund:
Entreprenörer samt små och medelstora varumärkesägare saknar ofta ekonomisk kapacitet för att dra nytta 
av lukrativa affärsmöjligheter i tillväxtmarknader som Kina och Sydostasien. Många nordiska exportbolag 
saknar förmågan att kommunicera med slutkunder på dessa marknader, vilket gör att de varken kan förklara 
sina värdeerbjudanden eller anpassa produkter och tjänster till kundernas behov. Det finns otaliga exempel på 
hur nordiska och europeiska bolag försummar stora affärsmöjligheter. Bristen på ekonomiska och 
organisatoriska resurser leder ofta till en situation, där stora multinationella aktörer tar över marknaden, efter 
att mindre företag har gjort banbrytande insatser på egen hand. Det är snarare regel än undantag att små och 
medelstora varumärken utvecklas till ”förlustledare” och att de trots en utmärkt innovationsförmåga brister i 
ekonomisk uthållighet.

Lösningen - En samlad affärsrörelse med THiS Group AB
Små och medelstora varumärkesägare inom hälsa och livsstil behöver en ny och integrerad affärsplattform för 
kompetens- och finansiellt kapital. En plattform som hjälper till att marknadsföra, kommunicera och 
distribuera varumärken på en växande och lönsam global hälsomarknad, en marknad som också fusionerar 
företagens balansräkningar in i ett gemensamt holdingbolag. På så sätt kan företagen fortsätta fokusera på 
sina egna verksamheter samtidigt som de blir delägare i en ny och kraftfull global affärsrörelse med tillgång till 
finanser från investerare, banker och aktiemarknaden.

Intäktskällor 
De främsta intäktskällorna kommer från ägande i bolag, IP-rättigheter samt från produkt- och 
tjänsteplattformarna THiSCOOP® och THiSLIV®. Som producent har man även möjlighet att använda THiS 
kanaler för marknadsföring. Följande intäktskällor är primära för THiS Group: 

1. THiS Group förvärvar bolag som tillsammans skapar en stark allians genom portalen THISCOOP® 
för att nå ut och marknadsföra sina hälsoprodukter och -tjänster. 

2. THiSLIV® är en kommunikation och e-handelsplats med ett integrerat lojalitetsprogram för att 
skapa nöjda och återkommande kunder. Lojalitetsprogrammet består av ett bonussystem där 
slutkonsumenten får “bonuspoäng” varje gång de köper en produkt och interagerar. Genom att 
erbjuda THiSLIV® tas en avgift ut om 15 % av den totala omsättningen från de externa företagen 
som använder plattformen. 

3. THiS erbjuder även sin expertis för att bistå med data, marknadsanalyser och analyser av globala 
hälsotrender. 

 Fyra anledningar att investera 
THiS group verkar på en kraftigt växande marknad 
med att lösa sociala problem med livsstilssjukdomar 
genom livsstils- och kompetensallianser;

THiS Group har en kompetent styrelse och ledning 
som har de erfarenheter som krävs för att THiS ska 
bli ett starkt tillväxtbolag;

THiS har redan förvärvat fyra bolag och man för 
kontinuerligt samtal med flera företag att 
konsolidera in i koncernen;

THiS har en unik affärsmodell med fokus på 
kompetensdrivet kapital. Flera plattformar är under 
utvecking och är redan redo att implementeras.

Den genomsnittliga årliga omsättningstillväxten (CAGR) beräknas 
mellan åren 2022 - 2027 uppgå till 61,59 %. THiS beräknas uppnå en 
omsättning om knappt 44 MSEK år 2022 och 782 MSEK år 2027. 
EBIT-marginalen beräknas uppgå till 16 % år 2027.



Styrelse, Ledande befattningshavare och Revisor

Styrelse:
Lars Påhlsson, Styrelseordförande, F. 1959.  Lars var fram till 2018 VD för Cloetta Skandinavien och styrelseledamot i 
Dagligvaruleverantörers Förbund. Under åren 2011 – 2015 var Lars även ordförande för DLF. 

Björn Fjellsäter, Ledamot, F. 1946.  Björn Fjellsäter har 40 års erfarenhet från ledande befattningar och som 
internationell managementkonsult i stora och små företag. Han leder också nätverket för Internationell Expansion och 
Finansiering vid Stockholms handelskammare. 

Carl Engelberth, Ledamot, F. 1949.  Carl Engelbert har varit chef för strukturerad finansiering på ABB Sverige. Han har 
också haft samma ställning på Svensk Exportkredit - ett statligt företag som finansierar den svenska exportindustrin på 
kommersiella och hållbara villkor. 

Ledning:
Lucy Dahlgren, CEO, F. 1969
Lucy har lång erfarenhet som projektledare för komplexa och stora utvecklingsprojekt i Sverige och Europa. Hon har 
även tidigare varit VD för Bayn Europe AB (Publ.) - ett företag som hon grundade 2009 för att utveckla och 
marknadsföra lösningar för sockerreduktion i livsmedelsindustrin. Lucy brinner för förändring och 
innovationsfrämjande. Hon har framgångsrikt noterat Bayn Europe på Nasdaq First North Stockholm

Dr. Arvid Karsvall, CAO, F. 1975. Arvid Karsvall har en doktorsexamen i kommunikation från Linköpings Universitet i 
Sverige och bakgrund från forskning inom användarupplevelser. Arvids huvudsakliga expertisområde är inom 
interaktion och kommunikation mellan privat- och offentlig sjukvård. Arvid är specialist inom interkulturell 
tjänstedesign och dataanalys, internationell e-handel, samt e-hälsolösningar för informella vårdare och familjer.

Christian Ekander, VP Market, F. 1973 Christian Ekander har bakgrund som oberoende livsstilsföretagare och tidigare 
professionell artist/idrottsman. Christian har stor erfarenhet att driva tekniska inkubatorer, och att utveckla 
företagsrelationer mellan Europa och Asien. Han har drivit projekt och varit ansvarig för delegationer inriktade på 
ekologisk och hållbar design, varor, tjänster och hantering av supply chains inom livsmedel. Christian har arbetat i USA, 
Filippinerna, Hong Kong, Portugal, Spanien, Dominikanska republiken och Kina. Han brinner för nystartade företag, 
cirkulär ekonomi och hållbarhet eftersom de skapar en symbios mellan livsstil, natur och affärer. Christian har en MBA 
från Hawaii Pacific University.

Björn Holmsen, CFO, F. 1965 Björn Holmsen är en expert inom finans/affärsmodellering samt struktur. Björns primära 
fokus är att hitta lösningar som bidrar till nya och ökade intäktskanaler. Björn är expert på Östasien, sinolog, japanolog, 
och har tidigare etablerat två svenska företag i Kina, där han arbetat i över 20 år. 

Håkan Halje, CTO, F. 1959 Håkan är inriktad på teknikbaserad affärsutveckling med betoning på IT-teknik och 
miljöanpassning för mjukvaror, hårdvaror och datakapacitet. Han har tidigare arbetat som konsult och delägare inom 
fordonsindustri, kemiteknik och cleantech, men har också en bakgrund i finansiering, redovisning, skattefrågor och 
företagsanalys. Håkan brinner för klimat och miljöfrågor samt hur outnyttjade, småskaliga resurser kan göra skillnad i 
ett alltmer energiberoende samhälle.

Jan Trotter, Controller, F. 1961 Jan har en bred erfarenhet inom företagande - allt från marknadsföring och försäljning 
till finans och administration. Under tidigare decennier har Jan huvudsakligen arbetat med att organisera och 
strukturera om befintliga ekonomiavdelningar i både små- och medelstora bolag. 

Revisor:
Bolagets revisorer är Revideco AB. Den auktoriserade revisorn Erik Emilsson är huvudansvarig revisor. Erik Emilsson är 
medlem i Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR). Revisorns address: Revideco AB, Drottningholmsvägen 22, 112 42 
Stockholm 


