Inbjudan till teckning av aktier i
JS Security Technologies Group AB

VIKTIG INFORMATION
Följande sammanfattning är inte ett erbjudande utan ska ses som en introduktion till JS Security Technologies Group AB:s informationsmemorandum och innehåller inte nödvändigtvis all information
för ett investeringsbeslut. Investeraren rekommenderas att läsa informationsmemorandumet i sin helhet, som finns att tillgå på Spotlights hemsida och på JS Security Technologies Group AB:s hemsida
www.jssecurity.tech, innan ett investeringsbeslut fattas för att fullt ut förstå de potentiella risker och fördelar som är förknippade med beslutet att investera i värdepappren.
Vissa definitioner
Med "JS Security" eller "Bolaget" avses koncernen med moderbolaget JS Security Technologies Group AB med org.nr 559225-3123 och de helägda dotterbolagen JS Security Technologies AB med org.
nr 559226-6323 och StoneBeach AB med org.nr 556664-1840.
Med "Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet" avses erbjudandet till Bolagets aktieägare att med företrädesrätt teckna aktier enligt villkoren i informationsmemorandumet.
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Bakgrund till emissionen
JS Security Technologies Group AB ("JS Security") är en cybersäkerhetskoncern med spetskompetens inom information- samt
datasäkerhet. Bolagets tjänster är baserade på en decentraliserad lagring av information, filer och data som blir i det närmaste
oåtkomlig för obehöriga.

Bolaget har nyligen lanserat Security-as-a-service (”Apex”) och Infrastructure-as-a-Service (Anolyx) kommersiellt och ska nu bygga
upp ett starkt försäljningsflöde för att nå så många kunder som möjligt. JS Security fortsätter även att utveckla kompletterande
mjukvara för att stärka produktutbudet ytterligare, bland annat med ett "anomaly detection"-erbjudande. Vidare har JS Security
nyligen förvärvat StoneBeach AB (”StoneBeach”) och bearbetar deras kundkontakter.

För att säkerställa tillräckligt med rörelsekapital för att bygga upp en säljstruktur för Apex och Anolyx, samt för att kunna fortsätta
utvecklingsarbetet, har styrelsen med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 28 april 2022, beslutat att genomföra en
företrädesemission om cirka 8,96 MSEK.

Erbjudandet i sammandrag
Avstämningsdag: Avstämningsdag är den 9 juni 2022. Sista

Garantistorlek: Emissionen är garanterad upp till 85 procent,

dag för handel i JS Securitys aktie inklusive rätt att erhålla

inklusive teckningsförbindelser från större ägare.

teckningsrätter är den 7 juni 2022 och första dag för handel
exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 8 juni 2022.

Utspädning: Högst 50 procent.

Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen är registrerade

Handel med teckningsrätter: Handel kommer att ske på

som aktieägare i JS Security äger företrädesrätt att teckna

Spotlight Stock Market under perioden 13 juni 2022 till och med

aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. En (1)

23 juni 2022.

teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Handel med BTA: Betalda tecknade aktier, BTA, kommer att
Teckningsperiod: 13 - 28 juni 2022.

handlas på Spotlight Stock Market från och med den 13 juni
2022 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos

Teckningskurs: 1,30 SEK per aktie.

Bolagsverket. Denna registrering beräknas ske omkring den 5
juli 2022.

Antal aktier i erbjudandet: Högst 6 890 436.

Emissionsvolym: 8,96 MSEK.
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Verksamhet
JS Security är en svensk datasäkerhetskoncern som

förfalska eller förstöra data. JS Security har eftersträvat hög

grundades 2019 och är verksamt inom komplex cybersäkerhet.

grad av användarvänlighet i kombination med säkerhet samt

Bolaget erbjuder ett säkert decentraliserat system för lagring

integritet. Plattformen nås via webbläsaren, men kommer även

av information, filer och data. Datalagring kan ske på egna

att utvecklas till en desktop-applikation.

servrar och datorer, i molnet eller i externa datacenter och JS
Security distribuerar ingen information till tredje part samt har

Sedan lanseringen har ett 30-tal testanvändare anslutit sig

ingen insyn i datan som användarna lagrar i plattformen.

till plattformen och cirka 10 av dessa har redan visat intresse
för en avtalsförlängning efter testperiodens utgång. Bolaget

Bolaget erbjuder en rad olika produkter och tjänster, Apex

arbetar aktivt för att konvertera majoriteten av testanvändarna

(Security-as-a-Service), Anolyx (Infrastructure-as-a-Service)

till betalande kunder när testperioden löper ut.

samt Enterprise Content Services, ”ECS” via det nyligen
förvärvade bolaget StoneBeach. Apex och Anolyx är ”web3”produkter1 som bygger på decentralisering, distribuering,
kryptering och verifiering.

Bolaget har kontor i Stockholm och Helsingborg och är noterat
sedan 2021 på Spotlight Stock Market.
Anolyx - Infrastructure-as-a-Service
Vision

I mars 2022 lanserades Anolyx - en tjänst riktad mot

JS Securitys vision är att alla invånare i samhället ska äga sin

datacenter och större företag med egna system

egen data och information samt kunna garantera sin egen

och serverlagring. Anolyx ska ge en stabil och säker

säkerhet.

decentraliserad lagringsinfrastruktur för att höja kundernas
säkerhetsnivå.

Bolagets målsättning är att utveckla och sälja avancerad
säkerhetsteknologi riktad till konsumenter, företag och

Anolyx är en decentraliserad nätverksinfrastruktur som är

myndigheter.

ett signerat ‘’Append-only Log’’ datadistributionsprotokoll.
Förenklat är det en blockkedja utan sin konsensusalgoritm.

Produkter och tjänster

Infrastrukturen inkluderar ett flertal noder som i sin tur skapar

Apex - Security-as-a-Service

en konstellation av hårddiskar, det vill säga lagringsutrymme.

Apex är en plattform som lanserades i januari 2022 och är

Uppdelningen av den lagrade informationen sker på samma

baserad på JS Securitys egenutvecklade, decentraliserade

sätt som i Apex, fast på servernivå.

P2P-nätverk. Plattformen möjliggör för användaren att
snabbt, säkert och integritetsskyddat lagra filer samt data i en

JS Security har kombinerat teknologi från kryptovalutornas

decentraliserad lagringsmiljö.

“smarta kontrakt” för att kryptografiskt kunna signera och
kryptera de olika fildelarna. Krypteringen av klassificering

Apex använder sig av avancerad kryptering, filuppdelning,

AES-256 sker enligt ‘’end-to-end’’-principen, vilket innebär att

filfördelning samt verifiering, vilket gör det nästintill omöjligt att

informationen krypteras hos klienten innan den förs vidare.

1 Web3 är en decentraliserad webb baserad på blockkedjeteknik där användarna äger sin egen data och bär den med sig från tjänst till tjänst.
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StoneBeach

licensavgifter. Den långsiktiga visionen är att brygga större

StoneBeach förvärvades i slutet av 2021 och är verksamma

delar av licenskostnaden till intern försäljning av Bolagets egna

inom informationssäkerhet samt ECS. StoneBeach erbjuder

produkter.

följande tjänster:
Strategi
Oracle Web Center Content (OWCC)

För att uppnå sina målsättningar har JS Security, enligt nedan,

– En öppen plattform med övergripande tjänster för

ett antal olika strategier:

affärsprocesser som ger en samlad dokument- och ärendehantering för all ostrukturerad information.

Försäljning: Stort fokus kommer att läggas på leadgenerering,
sökmotoroptimering och annonser. Genom att arbeta med

DocuWare Cloud

leadgenerering behöver Bolaget inte en arsenal med säljare

– En lösning för digitalisering av pappersprocesser där i princip

och kan på så vis hålla kostnaderna nere.

alla manuella rutiner kan digitaliseras och automatiseras.
Tillväxt: JS Security satsar på tillväxt under de närmaste
JSTX

åren, dels genom organisk tillväxt i och med försäljningen

JS Security har inlett arbetet beträffande marknadsnotering

och marknadsföringen av Bolagets samlade produkt- och

av en egen kryptotoken JSTX, med målsättningen att

tjänsteutbud samt via det fortsatta utvecklingsarbetet, dels

marknadsnotera JSTX under 2023. Bakgrunden är att JS

genom en aktiv förvärvsstrategi där Bolaget har identifierat ett

Security ser ett behov av ett incitamentsystem för nod-

antal objekt som kompletterar antingen deras kundportfölj eller

operatörer (personer som idag kostnadsfritt väljer att allokera

produktportfölj. Första förvärvet har genomförts i och med

lagringsutrymme till Koncernens P2P-nätverk).

förvärvet av StoneBeach.

Affärsmodell

Utveckling: JS Security har produkter och tjänster som är

Koncernens olika tjänster har olika affärsmodeller.

redo för kommersialisering, men Bolaget kommer att fortsätta
sitt utvecklingsarbete för att säkerställa att deras produkter

Apex och Anolyx erbjuds i standardformat. Kunder betalar en

och tjänster hela tiden förblir bland de säkraste och bästa på

månatlig abonnemangskostnad som grundar sig på antalet

marknaden. För närvarande utvecklas en tjänst för att kunna

användare.

upptäcka eventuella intrång och avvikelser omedelbart.

JS Security arbetar med en 14-dagars gratis testperiod för
blivande kunder, som sedan omvandlas till ‘’pay-as-you-go’’modell.
Om det behövs specialanpassningar för att implementera Apex
och Anolyx så kan JS Security genom sina dotterbolag JS
Security Technologies AB och StoneBeach hjälpa kunder att
lösa individuella problem inom olika sektorer. I detta fall utgår
konsultarvode för skräddarsydda lösningar.
StoneBeach säljer idag program från Oracle där det ingår
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Målgrupp: JS Security erbjuder cybersäkerhetslösningar till

Tanken är att nodoperatörerna ska få ersättning i form av

företag, myndigheter och privatpersoner då dessa aktörer

denna token som de sedan kan sälja på en marknadsplats.

besitter känslig data och information. Dessa innefattar allt ifrån

JS Security planerar att behålla en stor del av JSTX internt

advokatbyråer till stora fastighetsbolag. Genom att använda

och skapar på det sättet ytterligare substansvärde samt en

Bolagets fulla produktutbud kan dessa aktörer exempelvis

finansiell reserv för Bolaget.

skydda sig mot industrispionage, och dataläckor.
Penetrationstester
Erbjudande

Privat

Företag

JS Security initierade november 2021 ett bounty- och

Myndighet

penetrationstest via HackerOne, ett cybersäkerhetsföretag
som utför avancerade tester av digitala system, av Apex
samt P2P-nätverket. JS Security ville identifiera eventuella
sårbarheter inom plattformen samt nätverket före lansering.

Säkerhetstestningen slutfördes med goda resultat. Några få
sårbarheter av klass medium- och lågrisk identifierades under
perioden vilka omgående åtgärdades. Inga sårbarheter av
kritisk karaktär identifierades.
P2P- nätverk
JS Securitys decentraliserade P2P-nätverk, som är den

Förvärv av StoneBeach AB

underliggande lagringen i Apex, bygger på oberoende

JS Security förvärvade informationssäkerhetsbolaget

nodoperatörer som allokerar lagringsutrymme till nätverket.

StoneBeach AB i december 2021. StoneBeach besitter

JS Security har utvecklat en mjukvara som är kompatibel

expertkompetens inom dokument- och ärendehantering

med Windows, Linux och Mac. Mjukvaran gör det möjligt

samt har kundavtal med flera välkända aktörer såsom

för nodoperatörerna att själva välja mängden data som ska

Swedbank, Scania, Ica och Enea. Därutöver är StoneBeach

allokeras till nätverket.

kassaflödespositivt vilket bedöms ha en positiv påverkan på
JS Securitys ekonomiska ställning.

När nodoperatören valt mängden lagringsutrymme som ska
allokeras till nätverket, formaterar mjukvaran den del av

Målsättningen är att integrera underliggande teknologi bakom

hårddisken som ligger mellan operativsystemet och bios:et.

produkterna Apex och Anolyx till de system som StoneBeachs

Noden signalerar sedan att den är redo att ta emot data.

kunder idag använder. Ett av dessa system är Oracle Web
Center Content2 och Bolaget har sedan slutet av februari inlett

I dagsläget allokerar nodoperatörerna sitt lagringsutrymme

en integration som innebär att kunder kommer kunna behålla

kostnadsfritt. I mars 2022 inleddes en process för att

sina existerande front-end lösningar samtidigt som deras data

marknadsnotera en egen kryptotoken, JSTX, för att locka fler

lagras säkert.

personer att ansluta sig till nätverket.

2 Oracle är idag en av de största leverantörerna av datalagring och kompletterande lösningar för företag beträffande IT-infrastruktur.
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Milstolpar

JS Security bildas

Koncernstruktur uppstår

Notering av JS Securitys aktie på Spotlight Stock Market
Förvärv av StoneBeach AB
StoneBeach AB erhåller ordrar på totalt 5,4 MSEK
Apex (Security-as-a-Service) erhåller goda resultat vid penetrationstestning utförd av HackerOne
Utveckling av Investor Relations-app för investerare, aktieägare och
analytiker
Ny hemsida och grafisk identitet som stämmer bättre överens med
Bolagets vision
Pontus Wilgodt tillsätts som tf VD för Bolaget
Slutför Bolagets första utvecklingsplan
Intern lansering av ”Node Explorer” där alla noder kan ses i realtid

Lanserar Apex samt egenutvecklat decentraliserat P2P-nätverk
Ett 30-tal testanvändare ansluter sig till Apex
Ingår kommersiellt kundavtal med ett ”DeFI”-bolag samt ett svenskt
e-handelsföretag avseende Apex
Lanserar Anolyx
Inleder processen med att marknadsnotera en egen kryptotoken
JS Security tillträder förvärvet av StoneBeach AB
StoneBeach AB slår prognos för helåret 2021
Bolaget upptar innovationskopplade lån på totalt 1 MSEK
En av JS Securitys grundare, två styrelseledamöter samt ytterligare
en storägare förlänger sina lock-up-avtal
Inleder integration av Apexs underliggande teknologi till Oracle Web
Center Content tillsammans med StoneBeach
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Marknad
Den globala cybersäkerhetsmarknaden värderades till cirka

företagsledare ser cyberhoten som den största risken mot sin

150 miljarder dollar år 2020 och förväntas växa med cirka 13

organisation. 69 procent av företagen räknar med att öka sin

procent per år mellan 2022–2027, för att uppnå ett förvän-

cybersäkerhetsbudget för 2022. Vart fjärde bolag uppskattar

tat värde på omkring 347 miljarder dollar år 2027 . Andra

budgetökningen till mer än 10 procent6.

3

anlayshus, exempelvis Mordor Intelligence, förväntar sig att
marknaden ska växa med 14,1 procent årligen fram till 2027.

Konkurrens

Tillväxten drivs av ökad digitalisering, mer avancerade tekniker

De befintliga datalagringstjänsterna på marknaden är

för cyberattacker samt att regeringar runt om i världen betonar

till stor del centraliserade, och konkurrerar på så vis inte

vikten av att prioritera cybersäkerhet, inte minst efter det

fullt ut med JS Securitys tjänster Anolyx och Apex, som är

förändrade världsläget på grund av Rysslands agerande.

decentraliserade lösningar.

Cybersäkerhetsmarknaden

Bland de centraliserade datalagringstjänsterna på marknaden
återfinns exempelvis Dropbox och Google Drive som skulle
kunna ses som konkurrenter till Apex.

400

Miljarder USD

StoneBeach konkurrerar mot företag som levererar samma typ
300

av tjänster, exempelvis IBM.

200
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Den genomsnittliga kostnaden för ett företag att åtgärda en
dataläcka var 2021 cirka 40 MSEK, den högsta nivån som
hittills uppmätts4. Detta tillskrivs det ökade distansarbetet
under coronapandemin, då fler arbetsuppgifter omlokaliserats
till öppna nätverk vilket har underlättat cyberbrottslingars
försök till angrepp5. Cyberrisker anses idag vara en av de
största utmaningarna för företag, 49 procent av världens
3
4
5
6

https://www.astuteanalytica.com/industry-report/cybersecurity-market
https://www.ibm.com/security/data-breach
https://via.tt.se/pressmeddelande/risken-for-dataintrang-oroar-manga-smaforetagare?publisherId=391729&releaseId=3317593
https://www.pwc.se/cyber
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Finansiell översikt (SEK)
Ekonomisk översikt

Q1 2022

Q1 2021

2021

2020

1 074 915

-500

-500

7 252

-1 205 004

-186 074

-4 395 968

-662 768

Kassaflöde från den löpande verksamheten

n/a

n/a

-3 588 411

-232 615

Kassaflöde från investeringsverksamheten

n/a

n/a

-4 221 475

-1 461 158

25 724

15 658

61 926

7 483

10 617 920

1 911 998

6 038 011

1 556 297

Eget kapital

7 272 685

834 634

4 469 019

1 035 020

Kortfristiga skulder8

3 339 055

1 077 364

1 568 992

521 277

68,5

43,7

74

67

Nettoomsättning
Rörelseresultat

Kassa och bank
Balansomslutning

Soliditet (%)

8 Bolaget upptog i februari 2022 lån från Almi Företagspartner som uppgår till 500 TSEK, med löptid om 60 månader och årsränta om
5,61%. Lånet är amorteringsfritt under de första 12 månaderna. Bolaget har även upptagit lån från tre av Bolagets ägare, däribland Pontus
Wilgodt, tf vd, som uppgår till sammanlagt 500 TSEK och löper fram till 2023-10-15 med årsränta 6%.
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Ägarstruktur (den 31 mars 2022)
Ägare

Aktier

Röster &
Kapital

NanoCap Group S AB

1 005 000

14,59%

Pierre Grönberg

779 894

11,32%

Erik Wåhlin

624 980

9,07%

Christopher Ramstedt

504 210

7,32%

Pontus Wilgodt

340 000

4,93%

Gavald Holdings AB

321 108

4,66%

Mårten Bergsten

303 621

4,41%

Aleko Invest AB

265 733

3,86%

Hampus Nyström

218 270

3,17%

Tommy Hammarström

181 058

2,63%

Robert Nordqvist

155 368

2,25%

Tommy Einarsson

144 089

2,09%

2 047 105

29,71%

6 890 436

100,00%

Övriga

Totalt
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Styrelse & ledning
Styrelse
Niclas Folkesson (styrelseordförande)
– Niclas har mer än 20 års erfarenhet av att leda personalutveckling, processförbättring och
organisationsutveckling. Specialkompetens inom ledningsgruppstöd för effektivitetsförbättring. Han
har mer än 10 års erfarenhet av styrelsearbete, med fokus på förändring och tillväxt. Niclas sitter i
styrelsen för Hoi Publishing AB, Adme AB, SALCINVEST AB, Q.R.T QARAT AB, INEA AB, LeadersAPP AB,
Cabello Helsingborg AB, CORECODE International AB, Laheredia AB samt Frisörgrossisten Cabello AB.

Pontus Wilgodt (styrelseledamot och tf VD)
– Pontus har arbetat 12 år i finansbranschen bland annat vid Enskilda Fondkommission. Han är
tidigare vd för det sedermera börsnoterade riskkapitalbolaget Biolin. Pontus arbetar i dagsläget
med att utveckla en plattform för ledning och styrelsearbete. Pontus sitter i styrelsen för JS Security
Technologies AB samt L.A. Holding Aktiebolag.

Pierre Grönberg (grundare och CTO)
– Pierre är IT-entreprenör med många års erfarenhet av systemutveckling. Han har grundat ett flertal
företag inom IT och driver idag ett prisbelönt teknikföretag inom systemutvecklling. Pierre sitter i
styrelsen för Adme AB, Sundread Sweden AB, Helsingborg Development Lab AB, Kepler Technologies
AB samt HDL Group.
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Anders Pätsi
– Anders har över 12 års erfarenhet frång arbete inom finans-, treasury- samt andra
ekonomihanteringsfunktioner. Han innehar idag en nyckelposition som ekonomichef på Scandinavia
Service Partner AB (SSP), vars moderbolag är börsnoterat på London Stock Exchange. Anders sitter i
styrelsen för Scandinavian Service Partner AB, SSP Newco AB, SSP Sweden Financing AB samt Medica
Group Scandinavia AB.

Per Holmstedt (styrelseledamot)
– Per har en kandidatexamen i ekonomi från Växjö och Lunds universtitet. Han har sedan tidigare suttit
som vd för CA-Verken AB och Kvarnstrands Industri AB. Styrelseordförande i Ahlins i Habo AB och
styrelseledamot i börsnoterade Garo AB mellan 1998 och juni 2020. Per sitter i styrelsen för Ahlins i
Habo Aktiebolag, ChargePanel AB, Holmstedt Produktion Aktiebolag, JS Security Technologies Group
AB, Story By Daniel Rinaldo AB samt Ahlins Fastighets AB.

Ledning
Pontus Wilgodt (tf VD)
– Se vidare information under ”Styrelse”

Pierre Grönberg (CTO)
– Se vidare infromation under "Styrelse"

Niclas Folkesson (arbetande styrelseordförande)
– Se vidare information under "Styrelse"

Christopher Ramstedt (grundare & COO)
– Christopher är en serieentreprenör med många års erfarenhet av att bygga, driva samt växa ITrelaterade företag. Christopher har vidare en bakgrund inom bank- & finanssektorn, där han har arbetat
inom kapitalförvaltning hos Söderberg & Partners, samt som analytiker på Swedbank LC&I. Christopher
sitter i styrelsen för JS Security Technologies AB, CMR Equity AB samt CMR Equity II AB.
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Bijay Luitel (Head of Engineering)
– Bijay har mer än tio års erfarenhet från IT-branschen. Bijay har tillsammans med Pierre Grönberg
grundat flera bolag med bevisad framgång.

Bibek Koirala (Head of Blockchain)
– Bibek är rutinerad blockkedje-ingenjör med lång erfarenhet av att arbeta med blockkedjebaserade projekt. Han är en av pionjärerna inom blockkedjeteknik i Nepal och är medgrundare till det
amerikanska företaget RedChillies Labs Inc.
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