
 

 

Jag vill utveckla MammaFitness vidare, både här och för nya kunder utanför Sverige. 
Det är något som jag har drömt om länge, att hjälpa kvinnor med kost och träning i 
alla delar av världen. Det MammaFitness gör är ingen trend som kommer gå över. 
Nu riktar vi ett erbjudande avgränsat till våra kunder och följare som inbjuds att 
investera i expansionens första skede – innan vi genomför börsnotering. 

Kan man upprepa en succé? Ja, om man tar den vidare. 

Men låt mig backa lite. Jag startade MammaFitness hemma i köket och aldrig kunde 
jag ens tänka mig detta för åtta år sedan – över 25 000 har nu gått genom vårt 
unika koncept. Varje månad hjälper vi 3000 kvinnor. Vad som startade som 
personlig träning via vanlig mejl, har utvecklats till en effektiv smart digital 
plattform. MammaFitness idag är mycket mer än vanlig personlig träning online. Vi 
förändrar kvinnornas liv! Och det säger inte lite. Vi kan kvinnor helt enkelt. 

Det speciella med den teknologi vi byggt upp, är att den ger möjlighet att hjälpa 
miljontals människor till samma effektiva online-baserade träning och kost. Vi kan 
utan alltför stora investeringar och med relativt enkla grepp, anpassa innehållet till 
nya marknader. 

Nu står vi redo att ta MammaFitness vidare – ut till 
världen. 

Hälsa, träning och välmående är universellt. Inte bara svenska kvinnor vill komma i 
form. Det är ingen vild gissning att kvinnor som fött barn och befinner sig mitt i livet 
med alla det innebär i övriga Europa, i Mellanöstern, i Ryssland och i Asien också 
skulle välkomna ett effektivt, genomarbetat men okomplicerat program. 

Minst 261 miljoner kvinnor står på tur att kunna träna med 
oss! 

Bara inom EU finns över 92 miljoner kvinnor mellan 25 och 54 år (den vanligaste 
åldern hos de som är medlemmar hos oss) Lägg till Asien, Mellanöstern eller 



Ryssland och kanske även fler kontinenter. Det finns inga begränsningar mer än 
språk men översättningar är varken svåra eller dyra. 

Vilka vore mest lämpade att hjälpa oss om inte våra kunder 
och följare? 

Vi riktar nu ett erbjudande till våra kunder och till er som följer oss och gillar vad vi 
gör, att redan nu investera en begränsad summa i MammaFitness. Genom att köpa 
aktier i Novatron Sweden AB som är det bolag som driver MammaFitness för endast 
från 2200 kr blir du delägare och får ta del av det som vi tror och hoppas bli en stor 
framgång. Du bidrar då till att vi kommer igång med utlandssatsningen och lägger 
grunden till att kunna göra en större insats och på allvar lansera MammaFitness på i 
första hand den nordiska och den engelskspråkiga marknaden.  

Välj nivå: Från 2200 kr till 8800 kr. 

Vi erbjuder dig att investera på olika nivåer. Basnivån 100 aktier är det minsta antal 
du kan teckna. 

• Basnivå: 100 aktier à 22 kr = 2200 kr 
• Medium: 200 aktier à 22 kr = 4400 kr 
• Large:    400 aktier à 22 kr = 8800 kr 
• XXL:       Jämna hundratal aktier, 500 och uppåt, à 22 kr per aktie 

Som tack för att du investerar i minst 200 aktier (Medium) så får du 15 % rabatt 
under hela 2019 och 2020 på alla våra abonnemang och på alla produkter i vår 
webbshop (rabatten får du automatiskt när du betalat dina aktier)! 

Det här är första gången vi tar in externa delägare. 

MammaFitness har hittills varit ett rent familjeföretag. Utomstående bedömare är 
förvånade över framgången. (Det kanske beror på att de flesta av dem är män ;-)) 
Vi som arbetar med kost, träning och välbefinnande är inte lika överraskade. 

Börsnotering 

Vi har för avsikt att genomföra en börsnotering inom 9 – 12 månader. Då kommer 
du att få en marknadsvärdering på ditt innehav och du kan förstås både köpa fler 
och sälja dina aktier. 

Utdelning 

Aktierna berättigar till utdelning från och med verksamhetsåret 2019/2020. 
Utdelning kommer att lämnas när styrelse och bolagsstämma anser att bolaget har 
tillräckligt med rörelse- och utvecklingskapital. 

Inte bara mammor… 

Vår digitala plattform känner inga gränser. Det som skiljer MammaFitness från andra 
träningssajter är inte bara att vi vänder oss till kvinnor som fött barn. Det som 
verkligen gör skillnad är att vi tack vare MammaFitness råkat bygga upp en i det 



närmaste unik digital plattform som möjliggör kost & träningsprogram dels på olika 
språk och även anpassade för andra grupper. Vi kan enkelt skapa träningsprogram 
anpassade för tonåringar likväl för äldre kvinnor. Eller för män i olika åldrar. Det är 
plattformen som vi investerat i, och äger, som gör att MammaFitness har ett 
försprång framför nästan alla andra. Inom företagsvärlden letar man just efter 
sådana här skalbara tjänster – sådant som kan överföras till en mängd olika 
områden och kulturer. 

Så här går det till att bli delägare: 

Du hittar en presentation av företaget och vårt erbjudande här. Presentationen finns 
även på engelska /In English. 

När du bestämt dig för att investera gör så här: 

1. Du behöver först ett depåkonto hos en bank/fondkommissionär (observera 
att ett investeringssparkonto (ISK) eller Kapitalförsäkring inte fungerar innan vi är 
börsnoterade). Depå kostar inget och är enkelt att ordna, se här några förslag att 
välja på (eller kontakta din egen bank): 

• Avanza Bank 
• Mangold Fondkommission 
• Nordnet Bank 

2. Teckna aktier genom Aqurat Fondkommission AB, antingen elektroniskt via 
BankID genom att klicka på denna länk: Teckning via BankID alternativt genom att 
skriva ut en anmälningssedel från Aqurat Fondkommissions webbsida aqurat.se, och 
sända per mail eller post till: 

Aqurat Fondkommission AB 
Att: Novatron 
Box 7461 
103 92 Stockholm 

Telefon: +46 8 684 05 800 
Email: info@aqurat.se 

Teckningsperiod: 14 mars - 4 april 2019, 15.00. 

Besked om tilldelning: Omkring den 8 april kommer de som blivit tilldelade aktier att 
få en bekräftelse i form av en avräkningsnota med betalningsinstruktion. 

Betalning av tilldelade aktier: Observera att pengar inte kommer att dras per 
automatik från din depå, utan måste göras av dig personligen och senast 2 dagar 
efter att du fått avräkningsnotan. 

Leverans av aktier: När emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer dina 
aktier att bokas in på din depå. Detta beräknas bli klart omkring den 30 april 2019. 

Ett varningens ord. 

https://www.mammafitness.se/media/1289/novatron_investor_deck_se.pdf
https://www.mammafitness.se/media/1289/novatron_investor_deck_se.pdf
https://www.mammafitness.se/media/1294/novatron-investor-deck-v5.pdf
https://www.mammafitness.se/media/1294/novatron-investor-deck-v5.pdf
https://www.avanza.se/bli-kund.html/registrera/identifiera
https://www.avanza.se/bli-kund.html/registrera/identifiera
https://monext.mangold.se/auth/register
https://monext.mangold.se/auth/register
https://www.nordnet.se/mux/page/register
https://www.nordnet.se/mux/page/register
https://www.signrportal.se/portal/773/NovatronSwedenAB
https://www.signrportal.se/portal/773/NovatronSwedenAB
http://www.aqurat.se/
http://www.aqurat.se/


Vi är så säkra vi kan bli på att det kommer att gå bra för oss även framåt, men vi 
måste ändå flagga för att investering i aktier är en riskfylld placering, du har inte 
några garantier för att du kommer att få tillbaka ditt investerade belopp eller ens en 
del av det. Du kan dock aldrig förlora mer än ditt investerade belopp. 

Frågor? 

Skicka dina eventuella frågor till investor@novatron.nu så ska vi göra vårt bästa för 
att räta ut frågetecknen! 

 

mailto:investor@novatron.nu
mailto:investor@novatron.nu
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