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TILBUD OM 
KJØP AV AKSJER 

Dette dokumentet beskriver forutsetninger, risikofaktorer og 
målsetting ved salg av aksjer for selskapet Hemali Holding 
AS, samt betingelser for å delta. 

*The information in this document is not directed at and is not intended for persons, whatever their 
citizenship, who currently are in the territory of the United States, nor is it intended for U.S. residents, 
partnerships or corporations organized or incorporated under U.S. law or other U.S. persons (as defined 
in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933), and shall not be deemed an offer to provide or 
sell, or the solicitation of an offer to acquire or purchase products or services in the territory of the 
United States, in particular to such persons, residents, partnerships or corporations mentioned above. 



 HEMALI – LITT DITT?  
 

 
«Bli med i utviklingen av vårt uavhengige, 

kritiske helsemagasin! 
Nå kan du bli medeier!» 

 
 
 
 

 
 

 

I fjor gjennomførte Hemali en aksjesalgskampanje. Vi ble overveldet over å få med 290 lesere 
som nye eiere/aksjonærer i Hemali. Siste år har vi utviklet Hemali ytterligere, og vi er nå klare 
til å ta et kvantesprang - redaksjonelt og kommersielt! For å sikre trygg overgang fra 
investeringer til kommersiell drift henter vi nå inn mer kapital. Igjen inviterer vi dere til å bli 
medeiere i Hemali. 

 
Hemali har tatt steget fra nettmagasin til rik plattform. Med den kan vi vokse redaksjonelt og 
kommersielt. Vi kan nå virkeliggjøre strategiene for et større publikum, blant annet med 
podkast og «Hemali Mer» – et abonnement for fellesskap, forum, fagstoff, seminarer og 
andre møteplasser. 



 
 

 

Med ny plattform kan vi iverksette strategier for produkter og 
kommersiell drift. Hemali skal bygge Norges største digitale bibliotek 
med webinarer, kurs og seminarer innen helse. 

 

Hemali har tatt steget fra nettmagasin til rik plattform. Med denne kan 
vi vokse redaksjonelt og kommersielt. Vi kan nå virkeliggjøre 
strategiene for et større publikum, blant annet med podkast og 
Hemali Mer – et abonnement for fellesskap, forum, fagstoff, 
seminarer og andre møteplasser. 

 

Redaktør Julia Schreiner og journalist Guro Skjelderup møter 
engasjerte lesere som verdsetter verdien av uavhengig journalistikk, 
åpen debatt og mangfold. De møter også fagfolk og skribenter som 
mer enn gjerne vil spre sine ord gjennom Hemali sin plattform. Slik 
evner vi å publisere hyppig og aktuelt til tross for at redaksjonen 
foreløpig er liten. Vi vokser også raskt i sosiale medier som Facebook, 
Twitter, Instagram og Telegram. 

 
 

 

FRA ENKEL NETTSIDE TIL AVANSERT 

PLATTFORM 



 REDAKSJONELL OG KOMMERSIELL VEKST  



REDAKSJONELT 
 

Hemali dekker nyheter og aktuelle saker innen helse med en kritisk tilnærming, etterrettelig 
og uavhengig. Siden mars 2020 har behovet for journalistikkens balanse og uavhengighet blitt 
ekstra tydelig. Hemalis lesere oppgir at de har mindre tillit til at Norges riksmedier ivaretar 
samfunnsoppdraget: Å være særlig kritisk der makt er konsentrert. Stadig flere velger nå 
«alternative medier». 

 
Høsten 2022 truet Facebook med å stenge Hemalis Facebookside for alltid. Dette skjedde 
etter publiseringer fra Hemali, der Facebook selv hevder at disse «ikke følger retningslinjene». 

 

Hendelsen er bare ett eksempel på makten hos giganter innen teknologi og farmasi. Desto 
viktigere har det blitt for Hemali å styrkes på andre, mer uavhengige plattformer. Hendelsen 
er også et eksempel på at ytringsrommet ikke alltid speiler idealet i et demokrati. Tross 
«Facebookfengselet», kan Hemali vise til gode tall. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi i Hemali var ikke lite stolte da Norske leger og helsearbeideres fellesforbund – NLHF – ønsket oss som 
medarrangør av den internasjonale konferanse i Oslo 19.11. 2022. «Do No Harm”. Temaet var medisinsk 
etikk og forskning. 
 
I en fullsatt Klingenberg kino, med lange ventelister, kokte det av kunnskap og entusiasme. Fagfolk og 420 
publikummere utrykte sin takknemlighet for samlingen. Dessverre var ingen riksmedier til stede.



Statistikk fra 1.3. 2022 til 31.12. 2022 viser Hemalis vekst: 
 

• Nesten 300 000 nye brukere 

• Antall brukerinteraksjoner var 1,5 millioner (klikk, kjøp og sidevisninger) 
• Hemalis synlighet i Google Nyheter har økt med mer enn 2 600 % siden januar 2022 
• Antall lesere fra Google nyheter har doblet seg. 
• Lesetiden per bruker har økt med ca. 37 % siden i fjor 

 
Livsstil for helse er fortsatt en pilar i Hemalis journalistikk, men kritisk blikk på helsepolitikk, 
industri og interessekonflikter har fått en mer sentral plass. Det har våre lesere satt pris på. 

 
Mange mål er nådd, som å ansette journalist og fotograf Guro Skjelderup. Hun har styrket det 
redaksjonelle innholdet, og ”tryllet” på Instagram, en plattform som nå utvikler seg til å bli 
sentral for redaksjonell spredning. Videre har vi etablert et solid fagråd, med dette og med 
stadig nye skribenter som ønsker å bidra frivillig, kan det redaksjonelle vokse og styrkes 
videre. 

 

Vår nye plattform gir nye funksjoner og muligheter som lanseres fortløpende, blant annet: 
 

• podkast 
• webinarer/kurs/seminar 
• nettbutikk 
• plussabonnementet Hemali Mer: dybdeartikler, rabatter, spesielle tilbud og 

møteplasser/fora/video for fellesskap og faglig informasjon 
 

 
KOMMERSIELLE PLANER 

 
Hemali skal utvikles kommersielt 
for positiv balanse i løpet av 2023. 
Vi jobber for å snarlig hente inn en 
kommersiell leder. 

 
Vår nye plattform gir flere og 
effektive muligheter for avanse. 
De viktigste elementene er 
«Hemali butikk». Gjennom 
samarbeid med leverandører av 
kvalitet kan vi tilby bøker, 
kosttilskudd med mer. Innen 
webinarer/kurs om helse har 
Hemali som mål å bli størst i 
Norge. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hemali butikk skal tilby kvalitet innen kosttilskudd, bøker, mat med mer fra ulike 
samarbeidspartnere. Plussabonnementet «Hemali Mer» vil gi tilbud og rabatter. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Abonnement på «Hemali Mer» gir blant annet spesialartikler, seminarer og rabaterte produkter i 
Hemali Butikk og Hemali webinar/kurs/fora. Månedsabonnement blir kr. 49,- pr måned. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hemali skal samarbeide med fagfolk og produsenter av ulike kurs og webinarer 
innen ulike helseområder, samt drive egenproduksjon eller samproduksjon 
med ulike aktører. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

I januar 2023 lanserte Hemali nytt design og en ny digital plattform. Vi ser at leserne verdsetter en 
mer leservennlig side med nye elementer og rikere innhold med mange nye muligheter, som videoer 
og podkast. 



 KONKLUSJON  

 
Vi er i dag sju svært engasjerte personer som brenner for å utvikle Hemali. Tre er med som 
eiere og i styret, disse jobber uten honorar. Grunnlaget for Hemalis kjerneverdi er 
redaksjonen med redaktør Julia Benito Schreiner og journalist Guro Skjelderup. De viser et 
brennende engasjement! Hemali har svært lave faste kostnader, og sammen med engasjerte 
utviklere har vi bygget en robust og effektiv plattform for framtiden. 

 
 

Invester nå: 

 
Tilbud om kjøp av aksjer hos Hemali kan oppsummeres slik: 

 
• Totalt aksjer i selskapet: 120 000 

• Hemali Holdings andel forut for salg: 52 015 aksjer 

• Anatall aksjer til salgs: 30 000 

• Pris per aksje: Kr. 165,- 

• Betaling: Til selskapets emisjonskonto (kapitalkonto) 1506.69.85307 i DNB 

• Betalingsperiode: Innen fem bankdager etter innsendt aksjeskjema 

• Minimumskjøp settes til 6 aksjer, Kr 990. 

 

Ved å lese videre kan du få innblikk i mer detaljer. 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

Martin Lindgren 
Daglig leder, Hemali 

https://hemali.no/aksjer


 

MEDDELELSER 
 

Dette memorandumet er utarbeidet i forbindelse med salg av aksjer i selskapet 
HEMALI HOLDING AS med organisasjonsnummer 825 348 182, senere omtalt som 
selskapet. Dette dokumentet beskriver forutsetningene, risikofaktorer og målsetting 
ved salg av aksjer, samt betingelser for å delta.  

 Memorandumet beskriver betingelser knyttet til salg av aksjer, og risiko knyttet til en 
eventuell investering. Daglig leder har etter beste evne prøvd å presentere informasjonen 
nøytralt og korrekt. Dog er det flere antakelser om fremtidig inntjening som selskapet ikke rår 
over. Det er ikke kjent for daglig leder at memorandumet har vesentlige mangler som kan 
bidra til å gi et skjevt/misledende inntrykk av selskapet og investeringsmuligheten.  

 Pengene fra aksjesalg skal benyttes til vekst og videreutvikling i ett år framover. Vi skal styrke 
selskapets digitale tjenester, kommersielle aktiviteter og organisasjonen. Blant annet ved å 
ansette ny daglig leder med ansvar for salg, samt å ytterligere styrke redaksjonen. 

Aksjesalg legges ut i størrelsesorden opp til NOK 4 950 000 ved salg av inntil 30 000 aksjer 
med pålydende NOK 0,5 og en overkurs på NOK 164,5. Kjøpspris per aksje er dermed satt til 
NOK 165.  

Bankforbindelse DNB 
Regnskapsfører Axano Oslo AS  
 
 

  



 

 

NOEN ORD FRA DAGLIG LEDER 
 

Det er nå over ett år siden Hemalis siste aksjesalg i febrar/mars 2022. Mye har skjedd siden 
da, vi har gått fra å være nettside til solid plattform. Hemali er nå rustet for redaksjonell og 
kommersiell framtid.  

Mange mål er nådd. Vi har fått med oss journalist og fotograf Guro Skjelderup, som har 
styrket det redaksjonelle innholdet. Hun har også ”tryllet” på Instagram, en plattform som nå 
utvikler seg til å bli sentral for redaksjonell spredning. Videre har vi etablert et solid fagråd. 
Innen få måneder skal også Hemali ha en kommersiell leder på plass. 

Vår nye plattform gir nye funksjoner og muligheter som lanseres fortløpende, blant annet: 

• podkast 
• webinarer/kurs/seminar 
• nettbutikk 
• plussabonnement 
• møteplasser/fora for fellesskap og faglig informasjon 
 

Jeg vil takke alle de nesten 300 som valgte å "bli med oss på laget" ved forrige aksjesalg. Takk 
også for alle donasjoner og for engasjement, gode råd og tips. 

Jeg ser optimistisk på Hemalis framtid, og håper at mange ønsker å være med oss videre. Vi 
trenger et kritisk medium som Hemali – et som også stiller de ubehagelige spørsmålene. Jeg 
ser optimistisk mot 2023! 

Jeg ser frem til resten av 2023 og gleder meg til å komme videre på reisen vi har startet på 
sammen. 

Med vennlig hilsen  

 

 
Martin Lindgren  
daglig leder 
Oslo, 04.02.2023 

 



 

OVERSIKT 
 

 

Hemali Holding AS gjennomfører salg av egne aksjer for å utvikle selskapet videre. Totalt 
ønsker selskapet å selge inntil 30 000 aksjer á kr 165,- for å gjennomføre videre planer med 
kommersialisering av selskapets produkter, og ytterligere styrking av organisasjonen, 
nettverk og infrastruktur. 

 

Tilbud om kjøp av aksjer hos Hemali oppsummert: 

 

• Totalt aksjer i selskapet: 120 000 
• Hemali Holdings andel forut for salg: 52 015 aksjer 
• Antall aksjer til salgs: 30 000 
• Pris per aksje: Kr. 165,-  
• Betaling: Til selskapets emisjonskonto (kapitalkonto) 1506.69.85307 i DNB 
• Betalingsperiode: Innen fem bankdager etter innsendt skjema. 
• Minimumskjøp settes til 6 aksjer kr 990,- 

  



 

Hemali Holding AS gjennomførte selskapets første runde med salg av egne aksjer i februar 
2022. Målet var å hente inn kapital for å utvikle selskapets netthelsemagasin; Hemali.no 
Hemali fikk i alt 285 nye aksjonærer som totalt investerte kr 1,2 millioner. 

Siden mars 2022 har selskapet ansatt en ny journalist og kommersiell leder, samt styrket 
nettverket rundt selskapet med kompetanse innen digital markedsføring. I tillegg har Hemali 
investert omfattende i digital infrastruktur for å gjennomføre framtidige kommersielle planer 
og øke kapasiteten på egen plattform m.m. 

I dag har Hemali en dedikert og kompetent organisasjon med fire ansatte og faste 
konsulenter på 30-100% engasjement. Styrets leder og to eiere deltar også aktivt i utviklingen 
uten honorar.   

Selskapet har investert i utvikling av flere typer helsekurs / seminarer / produkter som et av 
områdene for inntekter fremover. I tillegg er Hemali i dialog med samarbeidspartnere for å 
utvikle seminarer og kurs, samt få tilgang til eksternt produserte kurs som kan selges på 
Hemalis plattform. Videre vil vi utvikle vår Hemali Butikk gjennom samarbeid med ulike 
partnere innen kosttilskudd, bøker og annet relevant.  
Abonnementet Hemali Mer er for dem som ønsker mer dypgående artikler, samt få tilgang til  
seminarer, rabatter, fagfora mm.  Selskapets mål er positiv cashflow i løpet av 2023. 

Det er nærmest umulig å tjene tilstrekkelig på annonsering i dagens medievirkelighet. Hemali 
har derfor utviklet en plan som vil gi muligheter til omsetning /salg og kommersielle 
partnerskap innen en rekke områder. Her følger en illustrasjon av  modellen, som vi 
videreutvikler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INVESTERINGSTEKNISKE FORHOLD 
 

Styret i Hemali Holding AS har tidligere gjennomført en utvidelse av aksjekapitalen med 60 
000 nye aksjer, og tilbakekjøp av nye aksjer til selskapet. For å deretter selge ca. 8000 av de 
tilbakeførte aksjene til publikum, og slik hente inn NOK 1.200.000 til selskapet Hemali AS for 
framtidig drift. Antall aksjer i selskapet før emisjon var 60 000. Antall aksjer etter emisjon er 
120 000. Antall aksjer som nå blir lagt ut for salg er inntil 30 000 til kr 165,- per aksje.   

Kjøpsperiode er fra 04.02.23 og pris kr 165,- per aksje er låst til 31.03.22. Allokering av 
aksjer vil skje løpende uten opphold etter tegning, og registreres løpende hos rette 
myndighet. Kjøp av aksjer i HEMALI HOLDING AS skjer i selskapets egen regi. All 
nødvendig dokumentasjon finnes på selskapets hjemmeside. 

Styret med daglig leder forbeholder seg retten til å utvide eller avkorte kjøpserioden. 
Enhver utvidelse av kjøpsperioden blir annonsert på www.hemali.no senest kl 12:00 
dagen før opprinnelig sluttdato.  

Aksjekjøp er underlagt norsk lov om hvitvasking av 6. mars 2009 nummer 11, og norsk 
hvitvaskingsregulering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAKGRUNN HEMALI 
 

«Hemali: For at vi skal kunne 

leve det beste livet!» 
 

Bedre helse gir bedre liv. Hvis livsstil kan gjøre syk, så kan livsstil gjøre frisk. Potensialet i 
livsstil for helse er enormt, og mer enn noen gang søker publikum den kunnskapen. Hemali 
formidler uavhengig om forskning, erfaring og kunnskap om helse, mat og livsstil. 

Dårlig helse belaster individ og samfunn. Over hele verden rammes en nå av tilstander og 
lidelser knyttet til livsstil, utviklingen omtales som "epidemisk". Ernæringsmedisin og 
komplementær medisin trer fram som gode svar på utfordringene. Men ernæring som 
medisin er i liten grad del av offentlig behandling, selv om forskningen og erfaringen finnes.  

Kunnskapen er i rivende utvikling, men solid nok til å fastslå: Det finnes knapt en moderne 
sykdom eller kronisk tilstand som ikke kan reverseres med gode endringer i livsstil. Hemali 
formidler den kunnskapen, og inspirerer til hverdagens gode vaner. 

Stemmene som gir råd er mange, hemali har fagfolkene og vitenskapen med seg i 
formidlingen.Siden høsten 2022 har Hemali utviklet en solid plattform med nye funksjoner og 
muligheter. Disse lanseres løpende i januar og februar som webinare/kurs/seminas seksjon, 
nettbutikk, pluss-abonnement, møteplasser/ fora og podcast.  



 

HVORDAN HEMALI VIL BRUKE PENGENE FRA 
AKSJESALG 

 

Hemali går nå inn i fase 3 i sin utvikling. Vi har nå en solid plattform for å utvikle og operere 
effektiv innen det kommersielle og redaksjonelle. Følgende elementer er prioriteringer for de 
neste 12 måneder. 
 

• Utvikle og fylle opp vår nettkatalog med webinarer, kurs/seminarer i samarbeid med 
relevante partnere og ved egenproduksjon. Målet er solid og langsiktig 
inntektsgrunnlag for Hemalis virksomhet.  

• Utvikle nettbutikk i samarbeid med solide leverandører innen kosttilskudd, mat, bøker 
mm. 

• Utvikle Hemali Mer med dybdetemar, artikler, seminarer, arrangementer, rabatter på 
webinarer, kurs, Hemali Butikk mm. 

• Ansette ny kommersiell leder. 
• Markedsføring av kommersielle produkter og redaksjonelle artikler/aktiviteter. 
• Utvikle redaksjonen med frilansjournalister og fagpersoner. 

 
Videre planer for Hemalis som krever tørre investeringer:  
 

•  Vektvenner – nettbasert ”klubb” for å holde vekten i fellesskap med venner og andre 
• Matdoktoren- nettprogram med spesialister om ernæringsmedisin for å avhjelpe og 

kurere sykdommer og tilstander. 
• Digitale tjeneste innen psykisk helse og stressmestring .  

 
 
 
 
 
  



 

VIKTIGE INNTEKTSDRIVERE FOR HEMALI 
 

Hemali skal utvikle et omfattende nettbibliotek med kurs /seminarer /webinarer om 
relevante temaer innen helse, mat og livsstil. Hemali utvikler og produserer altså egne kurs. I 
tillegg samarbeider vi med utvikling av kurs med eksterne partnere. Prisene for kurs / 
seminarer vil variere fra kr 150,- til 2 000,- 

Videre mener selskapet at såkalt CPO (Cost per order) avtaler med ulike partnere, vil gi 
betydelig inntekt. Produkter som kosttilskudd, bøker, mm. Felles for produktene er at de ikke 
kreve logistikk i form av lagring, utsendelse eller oppfølging av kunder. Det senker behovet 
for kapital.  

Hemali har allerede inngått interessante CPO-avtaler med husbonden.no. Avtalen omfatter 
nettkurs/seminar og salg av relaterte produkter. 

Hemali utvikler plussabonnementet Hemali Mer innen slutten av februar 2023. Dette gir 
tilgang til spesielt utvalgte artikler, webkurs, konferanser, tilbud på bøker, kosttilskudd, 
artikler, chat med ukentlige temaer med fagfolk mm. 

 

 

REDAKSJONELL LINJE FOR HEMALI –  
HELSE, MAT & LIVSSTIL 

 

Hemali dekker nyheter og aktuelle saker innen helse med en kritisk tilnærming, etterrettelig 
og uavhengig. Siden mars 2020 har behovet for journalistikkens balanse og uavhengighet blitt 
ekstra tydelig. Hemalis lesere oppgir at de har mindre tillit til at Norges riksmedier ivaretar 
samfunnsoppdraget: Å være særlig kritisk der makt er konsentrert. Stadig flere velger nå 
«alternative medier». Da Hemali ble lansert høsten 2019, var vår redaksjonelle kjerne å 
inspirere og formidle kunnskap om potensialet i livsstil for helse. 

 
«Hvis livsstil kan gjøre syk, 

så kan livsstil gjøre frisk» 



 

Potensialet er enormt, og mer enn noen gang søker publikum den kunnskapen. Dårlig helse 
belaster individ og samfunn. Over hele verden rammes vi av tilstander og lidelser knyttet til 
livsstil. Utviklingen omtales som "epidemisk". Ernæringsmedisin og komplementær medisin 
trer fram som gode svar på utfordringene. Men ernæring som medisin er i liten grad del av 
offentlig behandling, selv om forskningen og erfaringen finnes. Kunnskapen er i rivende 
utvikling, og solid nok til å fastslå: 

 
«Det finnes knapt den moderne 

sykdom eller kroniske tilstand 

som ikke kan reverseres med 

gode endringer i livsstil» 

 

  
Hemali formidler den kunnskapen med dyktige fagfolk i ryggen, blant annet med vårt eget 
fagråd. 

Livsstil for helse er fortsatt en pilar i Hemalis journalistikk, men kritisk blikk på helsepolitikk, 
industri og interessekonflikter har fått en mer sentral plass. Det har våre lesere satt pris på. 
Høsten 2022 truet Facebook med å stenge Hemalis Facebookside for alltid. Dette skjedde etter 
publiseringer fra Hemali, der Facebook selv hevder at disse «ikke følger retningslinjene». 

Hendelsen er bare ett eksempel på makten hos gigantene innen teknologi og farmaindustri. 
Desto viktigere har det blitt for Hemali å styrkes på andre, mer uavhengige plattformer. 
Hendelsen med Facebook er også et eksempel på at ytringsrommet ikke alltid speiler idealet i et 
demokrati. 

 



 

TEGNINGSPROSESS 
 

Kjøp av aksjer i Hemali Holding AS skjer på hemali.no i regi av selskapet her. Når aksjesalg blir 
åpnet, settes et minimumskjøp av seks aksjer til kr 990,- maksimum-mål på  
4 950 000 for innhentet kapital for aksjesalg.  

Aksjekjøpere får tilsendt betalingsinformasjon i e-post fra selskapet kort tid etter at melding 
om aksjekjøp er sendt. Når mål om maksimum salg er oppnådd, informerer selskapet om 
dette på sin hjemmeside, og stenger så aksjesalget i henhold til vilkårene.  
 
Endelig liste over nye aksjonærer sendes til relevante myndigheter. Deltakerne i aksjekjøp blir 
kontaktet på e-post for bekreftelse på at selskapet har mottatt kjøpssum, og at deltakerne er 
blitt inkludert i selskapets aksjebok.  

  

RISIKOFORHOLD 
  

Enhver investering i aksjer er beheftet med risiko. Potensielle investorer bør derfor vurdere 
de risikofaktorene beskrevet nedenfor, i tillegg til informasjon som er inntatt andre steder i 
dette memorandumet, før det fattes beslutning om å kjøpe aksjer. Dersom noen av 
risikofaktorene nedenfor skulle materialisere seg, vil det kunne ha vesentlig negativ 
innvirkning på selskapet, dens virksomhet, resultat, likviditet, finansielle stilling og/eller 
framtidsutsikter. I tillegg kan verdien av aksjene reduseres, og investorer kan derfor risikere å 
miste hele eller deler av investeringen. En investor bør ikke investere i aksjer dersom 
vedkommende ikke kan tape hele investeringen. Samtlige av risikofaktorene presentert 
under må anses å være viktige, og er ikke beskrevet i prioritert rekkefølge.  
  



 

AKSJEN 
  

Prising av selskapets aksjer kan svinge betydelig blant annet grunnet følgende 
faktorer:  

i. Forventninger for fremtidige markedsforhold for selskapets 
forretningsområde så vel som konkurrerende virksomhet  

ii. Endinger i driftsresultat  
iii. Endringer i verdsettelse av liknende selskaper  
iv. Involvering i rettsaker/tvister  
v. Tilganger eller avganger av nøkkelpersoner  
vi. Endringer i generelle økonomiske forhold   
vii. Likviditet i selskapets aksjer  

  

Negativ publisitet eller kunngjøringer, inkludert de som er knyttet til selskapets 
aksjonærer eller nøkkelpersoner, kan påvirke prisen på selskapets aksjer. Slik negativ 
publisitet eller kunngjøring kan omfatte mislykkede forsøk på oppkjøp eller joint 
ventures etc.  

   

 

SELSKAPSSPESIFIKK RISIKO 
  

Finansiell risiko  

Selskapet er i oppstartsfase, kommende suksess avhenger av nok kritisk masse til å bli 
lønnsom i henhold til budsjett. Det er mulig at selskapet i fremtiden vil behøve 
ytterligere kapitalforhøyelser, og det foreligger ingen garanti for at denne kapitalen er 
tilgjengelig.   

  

Teknisk risiko  



 

Selskapet har gode avtaler med utviklerne av produkter, som Vektvenner. Ved 
eventuell konkurs hos denne vil selskapet beholde rettighetene til deres plattform og 
tekniske løsning. Selskapets plattform er basert på AWS (Amazon web service), 
markedets største aktør, som gir økonomisk og driftsmessig trygghet.   

  

Markedsrisiko  

Selskapets publiseringer og innhold - helse - representerer et sterkt voksende marked, 
og selskapets redaktør har gjort seg bemerket i mediebildet. Likevel finnes ingen 
garanti for nivået av lesere, annonsører, marked for hemali Plus eller at digitale 
tjenester vil gi lønnsomhet. Det er også risiko for konkurranse fra andre aktører med 
lignende konsept. Lavere markedsadopsjon enn vi budsjetterer for kan også påvirke 
selskapet negativt.  

 

Risiko knyttet til nøkkelpersoner 

En liten organisasjon er sårbar for at nøkkelpersoner kan forsvinne, dette utgjør en 
risiko. Dog er selskapet trygg i dette, og vurderer at redaktøren har samme langsiktige 
mål som selskapet. 

  

 

 

ANDRE FORHOLD 
 

Omsetning  

Aksjene til Hemali Holding AS er ikke notert eller planlagt notert på noen markedsplass. Det 
kan således være utfordrende å få omsatt aksjene i annenhåndsmarkedet da selger selv må 
finne kjøper. Selskapet eller dets rådgivere har per i dag ikke lagt til rette for økt omsetning 
av aksjene. Som en følge av at selskapet ikke er notert, er det ikke underlagt 



 

markedsovervåkning. Selskapet er således ikke underlagt verdipapirhandellovens 
innsideregler og den børsrettslige informasjonsplikt.  

Aksjonærer utenfor Norge  

Aksjene handles i norske kroner og eventuelle fremtidige utbetalinger av utbytte på 
aksjer vil foretas i norske kroner. Dette betyr at investorer utenfor Norge er utsatt for 
valutasvingninger for den norske krone i henhold til deres hjemmehørende valuta 
ettersom at utbytte og/eller salg av selskapets aksjer innebærer en transaksjon i 
selskapets lokale valuta.  

Due Dilligence  

Det er ikke gjennomført en ekstern Due Dilligence av selskapet. Som del av en intern 
godkjenningsprosess som selskapet selv har gennomført, er det hentet inn vesentlig 
selskapsinformasjon, som for eksempel, men ikke begrenset til:    

   
• Vedtekter    
• Firmaattest    
• Samtaler med selskapsledelsen    
• Leverandøravtaler    
• Ansattavtaler      
• Årsregnskap    
• Regnskapstall    
• Andre vesentlige avtaler  

 

Kortsiktig gjeld  

Selskapet har ingen ekstern kortsiktig gjeld utover «ikke forfalt leverandørgjeld» og 
«eventuelle ikke forfalte offentlige avgifter». Se saldobalanse vedlagt  

 

 



 

INFORMASJON OM SELSKAPET OG 
VIRKSOMHETEN  

 

Aksjonæroversikt  

 

Navn Ant. aksjer andel  

Hemali Holding AS 52 015 43,3 %  

Nutra Invets AS 51 000 42,5 % * 

Benito Skrive/Verksted AS 7 500 6,3 %  

Øvrige 9 485 7,9 %  

Sum 120 000 100,0 %  

*Nutra Invest AS eies av Cat People AS/Cato Oddsett 100%. Oddsett sitter i styret i selskapet 

 

  



 

HEMALI TEAM 
 

 

Julia Schreiner Benito, redaktør 

Julia Schreiner Benito er utdannet journalist fra Oslo Met. Hun har jobbet i NRK, ukepresse, har skrevet boken 

“35 fotturer på Kreta” – og var redaktør og medgründer av nettmagasinet Caluna. Julia har gjort seg bemerket 

med en rekke kronikker i media, hun er en markant stemme i samfunnsdebatten innen helse og journalistikk. 

 

 

 

Guro Skjelderup, journalist 

Guro er utdannet innen spesialpedagogikk, og har en fotoutdannelse fra Bilder Nordic School of Photography. 

Hun har 12 års erfaring som fotograf, og har levert tekster og foto til en rekke magasiner og tidsskrifter. Hun har 

erfaring som journalist fra lokalavisen Raumnes. Sommeren -22 ble hun ansatt i Hemali. 

 

 

 

 



 

 

Anders Struksnes, tf Komersiell leder og Rådgiver 

Anders Struksnes har 35 års bakgrunn fra forskning, utvikling, nasjonal og internasjonal 
kommersialisering innen kosttilskudd og spesialutviklede naturmidler, og deltar i Hemali som  

kommersiell konsulent og medeier. 

 

 

Martin Lindgren, CEO 

Martin er utdannet jurist og økonom fra Stockholms Universitet. Martin har mangeårig 
erfaring innen ledelse, styrearbeid og administrasjon. Utover rollen som CEO hos Hemali 
Holding, er han CEO i selskapet Nutra Invest, og styremedlem i flere norske og svenske 

selskap. 

 

 

 



 

 

Arne Rønning, styreleder 

Arne er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i Gøteborg og har høyere revisorstudium 
fra Handelshøyskolen. Han har lang erfaring som økonomisjef og økonomidirektør. Arne har 

undervist i regnskap på BI, og har drevet regnskapsbyrå siden 2002. Arne har også erfaring fra 
styrearbeid. 

 

 

 

Cato Oddseth, styremedlem 

Cato har bakgrunn som malermester og entreprenør, med brennende interesse for helse. I 
2014 grunnla han helseplattformen TV-Helse, med virksomhet Norge og Sverige. 

 

 



 

Bill Makatowicz, SEO-rådgiver 

Bill er opprinnelig utdannet innfor sosialantropologi. Han har jobbet et tiår med digital 
markedsføring før han spesialiserte seg på Søkemotoroptimalisering.  

 

 

 

  



 

 

GJELDENDE VEDTEKTER FOR SELSKAPET  
 

§ 1 Firmanavn  

Selskapets navn er Hemali Holding AS 

 

§ 2 Forretningsadresse 

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. 

 

§ 3 Formål 

Selskapets virksomhet er å eie aksjer i andre selskaper. I tillegg vil selskapet drive med 
investering, rådgivning, salg og markedsføring av produkter og tjenester og hva dermed står i 
forbindelse, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av 
aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Selskapet kan også utøve 
entreprenørskap og annet som står i denne forbindelse. 

§ 4 Aksjekapital 

Selskapets aksjekapital er NOK 60 000 fordelt på 120 000 aksjer. Aksjenes pålydende er NOK 
0,50.  

 

§ 5 Øvrige vedtektsbestemmelser 

Øvrig henvises det til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning  

Oslo, 7. mai 2021 (Tidspunkt for tegning av vedtektene) 
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Axano Oslo AS
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Saldobalanse
(2022)

Side  av 1 1Tripletex - Webbasert økonomisystem og prosjektverktøy

Leverandør

Kunde

Periode:

Saldobalanse
 2022

(Alle)

(Alle)

 Vis også aktive kontoer uten bevegelser

Saldobalanse - (2022)

Regnskapskonto Inngående saldo Endring Utgående saldo

1050 Varemerker, ervervet 8 745 000,00 785 823,20 9 530 823,20

1578 Fordringer Natural Health Channel AS 1 173,75 1 173,75

1920 Bankinnskudd 1506.45.79654 7 003,15 13 317,19 20 320,34

1925 Emisjonskonto 1506.69.85307 2 515,19 -2 515,19

2000 Aksjekapital -60 000,00 -60 000,00

2010 Egne aksjer 30 000,00 -3 992,50 26 007,50

2030 Annen innskutt egenkapital -8 000 000,00 -1 193 757,50 -9 193 757,50

2080 Udekket tap 200 711,36 200 711,36

2260 Gjeld til Catpeople AS -197 500,00 -197 500,00

2265 Gjeld til Nutra Invest AS -764 500,00 30 000,00 -734 500,00

2400 Leverandørgjeld -165 077,50 90 308,94 -74 768,56

2740 Oppgjørskonto merverdiavgift 4 347,80 53 212,20 57 560,00

2785 Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn -755,07 -755,07

2940 Skyldig feriepenger -5 355,00 -5 355,00

3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig -1 600,00 -1 600,00

3005 Salg nettkurs -13 914,40 -13 914,40

3905 Støtte nettside Hemali.no -98 562,00 -98 562,00

3910 Støtte prosjekt (samlet på Bidra.no) -116 550,00 -116 550,00

5000 Lønn til ansatte 90 177,80 90 177,80

5020 Feriepenger 5 355,00 5 355,00

5400 Arbeidsgiveravgift 12 715,07 12 715,07

5401 Arbeidsgiveravgift av opptjente feriepenger 755,07 755,07

6420 Leie datasystemer 5 086,88 5 086,88

6540 Inventar 10 871,20 10 871,20

6705 Honorar regnskap 98 675,48 98 675,48

6790 Annen fremmed tjeneste 78 439,20 78 439,20

6810 Data/EDB-kostnad 23 999,85 23 999,85

6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. 29 819,36 29 819,36

6900 Telefon 5 264,85 5 264,85

7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 32 920,13 32 920,13

7160 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig 261,00 261,00

7320 Reklamekostnad 249 978,10 249 978,10

7350 Representasjon, fradragsberettiget 1 264,00 1 264,00

7360 Representasjon, ikke fradragsberettiget 4 045,00 4 045,00

7740 Øredifferanser -0,63 -0,63

7770 Bank og kortgebyrer 3 513,69 3 513,69

7790 Annen kostnad, fradragsberettiget 5 823,20 5 823,20

8060 Valutagevinst (agio) -20,72 -20,72

8150 Annen rentekostnad 7,21 7,21

8160 Valutatap (disagio) 1 715,64 1 715,64

Sum 0,00 0,00 0,00
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Axano Oslo AS

Hemali Holding AS
NO 825 348 182 MVA

Balanserapport
(2022)

Side  av 1 3Tripletex - Webbasert økonomisystem og prosjektverktøy

Leverandør

Kunde

Periode:

Balanserapport

2022

(Alle)

(Alle)

Balanse (2022)

Regnskapskonto
IB

2022-01-
01

Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2022-12-31 2021-12-31
Endring

2021-12-
31

Eiendeler

   Anleggsmidler

      Immaterielle eiendeler

         Konsesjoner, patenter, lisenser, 
varemerker og lignende rettigheter
            1050 Varemerker, ervervet 8 745 000 8 745 000 8 745 000 8 745 000 8 745 000 8 745 000 8 745 000 8 745 000 8 745 000 8 745 000 8 745 000 8 745 000 9 530 823 9 530 823 8 745 000 785 823

         Konsesjoner, patenter, lisenser, 
varemerker og lignende rettigheter

8 745 000 8 745 000 8 745 000 8 745 000 8 745 000 8 745 000 8 745 000 8 745 000 8 745 000 8 745 000 8 745 000 8 745 000 9 530 823 9 530 823 8 745 000 785 823

      Immaterielle eiendeler 8 745 000 8 745 000 8 745 000 8 745 000 8 745 000 8 745 000 8 745 000 8 745 000 8 745 000 8 745 000 8 745 000 8 745 000 9 530 823 9 530 823 8 745 000 785 823

   Anleggsmidler 8 745 000 8 745 000 8 745 000 8 745 000 8 745 000 8 745 000 8 745 000 8 745 000 8 745 000 8 745 000 8 745 000 8 745 000 9 530 823 9 530 823 8 745 000 785 823

   Omløpsmidler

      Fordringer

         Kundefordringer

            1500 Kundefordringer -801 -16 198 2 000

         Kundefordringer -801 -16 198 2 000

         Andre fordringer

            1578 Fordringer Natural Health Channel 
AS

1 174 1 174 1 174 1 174 1 174

            1579 Fordringer Rcs Rig Cleaning 
Systems AS
         Andre fordringer 1 174 1 174 1 174 1 174 1 174

      Fordringer -801 -15 024 3 174 1 174 1 174 1 174

      Bankinnskudd, kontanter og lignende

         1920 Bankinnskudd 1506.45.79654 7 003 6 039 16 092 2 235 113 194 66 183 168 219 155 473 116 359 76 055 27 435 37 846 20 320 20 320 7 003 13 317

         1925 Emisjonskonto 1506.69.85307 2 515 3 866 472 416 725 866 935 716 743 366 543 366 393 366 293 366 193 366 53 366 2 515 -2 515

         1950 Bankinnskudd for skattetrekk 
1506.82.05392
      Bankinnskudd, kontanter og lignende 9 518 9 905 488 509 728 101 1 048 910 809 550 711 585 548 839 409 725 269 421 80 801 37 846 20 320 20 320 9 518 10 802

   Omløpsmidler 9 518 9 905 488 509 728 101 1 048 910 809 550 711 585 548 839 409 725 268 620 65 777 41 020 21 494 21 494 9 518 11 976

Eiendeler 8 754 518 8 754 905 9 233 509 9 473 101 9 793 910 9 554 550 9 456 585 9 293 839 9 154 725 9 013 620 8 810 777 8 786 020 9 552 317 9 552 317 8 754 518 797 799
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