
Hej kära delägare,

I den här månadens PolyPost berättar vi lite om den pågående emissionen, den kommande
internhandeln, lite info om Polynomdagen och sist men inte minst information om två av våra
portföljbolag.

Som vanligt hittar du hela utskicket uppläst i vårt poddflöde, och du kan ladda ned det som
pdf här →
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VD har ordet
Har du också fått stryk av Stockholms-börsen?
De sista 50 åren har en stor majoritet av svenska folken haft sämre avkastning på sina
finansiella investeringar än vad Stockholmsbörsen har gett. Det finns många vetenskapliga
och statistiska undersökningar som tydligt visar på detta.

Det finns dock en del enkla strategier som kraftigt ökar sannolikheten att just du kan slå
börsindex. En klassisk metod är att köpa välskötta investmentbolag. Merparten av dessa har
nämligen gett betydligt bättre avkastning än Stockholmsbörsen under väldigt lång tid.

Investor, det överlägset största investmentbolaget i Sverige har trots sin storlek avkastat
13,6 % årligen de sista 20 åren. Detta kan jämföras med 10,7 % årligen de senaste 20 åren
för Six Return Index (alla aktier på Stockholmsbörsen inklusive återinvesterad utdelning).

Latour har gått ännu starkare och har levererat 17,15 % årligen de sista 20 åren. Dock bör
man vara medveten om att Latour under dessa år har gått från en stor rabatt till en premie
på drygt 32 % idag. Det vill säga aktien kostar 32 % mer än marknadsvärdet på deras
tillgångar. I praktiken innebär detta att den förväntade framtida avkastningen antagligen blir
lägre.

Om du 2002 hade tipsat tio av dina vänner att ta ut 50 tkr från deras respektive aktiefonder
och köpa Latour-aktier istället skulle de antagligen vara ganska tacksamma idag. Antar vi 8
% fondavkastning hade 50 tkr i fonder vuxit till 233 tkr medan 50 tkr i Latour varit värt
imponerande 1,2 Mkr!

Vill du göra dina vänner glada 2042?
Du kan dock inte åka tillbaka i tiden och ge detta Latour-råd retroaktivt. Istället kan du göra
en mental resa framåt till 2042 och då spekulera i vem av dina vänner som älskar dig då för
ett enkelt råd du gav 2022 = byt en del aktiefonder mot en post Polynom-aktier. Vi kommer
nämligen med stor sannolikhet ge mycket högre avkastning under kommande 20 år.

Aktiefonder 8 % Polynom 15 % Polynom 20 %

Initial investering 2022 52 380 kr 52 380 kr 52 380 kr

Vad din investering är värd 2042 244 141 kr 857 279 kr 2 008 123 kr

Vem vill du göra glad i framtiden?
Be dem fylla i namn och epost så får de en inbjudan till att vara med på de webbinarier där vi
presenterar Polynom på 30 minuter →

Med vänlig hälsning,
Niklas Danaliv

https://polynominvest.se/investera/


Internhandel
En gång per kvartal håller vi ett fönster öppet för internhandel av Polynom-aktier. Fönstret
börjar närma sig där du får möjlighet att fylla på eller sälja av en del aktier.

Bakgrund till varför systemet ser ut som det gör
Det finns ett par anledningar till att vi enbart möjliggör internhandeln under en viss period en
gång per kvartal och inte oftare än så. För det första är internhandeln en ganska krävande
administrativ process, både för oss och för våra samarbetspartners. Det skulle ta för mycket
av vår och deras tid om vi skulle hantera förfrågningar löpande.

Det andra som är viktigt för oss är att en investering i Polynom ska vara långsiktig. Skulle vi
öppna upp för handel när som helst finns det en risk, om än liten, att vi skulle få delägare
som börjar trejda vår aktie aktivt eller tecknar sig i emissionen för att sedan sälja aktierna så
fort de är utbokade. Med det här systemet är det tekniskt möjligt, men inte lika lätt.

Praktiskt om internhandeln
Fönstret den här gången kommer vara öppet mellan 23:e maj och 3:e juni. Mellan de
datumen kommer du kunna anmäla att du vill sälja eller köpa begagnade aktier. Det är ett
gyllene tillfälle för dig som vill fylla på ditt Polynom-innehav, men inte kan gå in på minsta
posten i pågående emission. Det är alltså möjligt att anmäla intresse för att köpa så lite som
10 aktier (x 291 kr = 2 910kr) och sedan i multiplar av jämna tiotal.

Du kan redan nu anmäla dig för både köp och försäljning av aktier. Det gör du här →

När fönstret stängs kommer vi matcha köpare med säljare. Efter det får du en köp/säljorder
från Real Finans och Försäkring med alla detaljer för transaktionen och när transaktionen är
färdig flyttas aktierna.

För att transaktionen ska ske så smidigt som möjligt behöver vi fråga om aktierna ligger i en
Kapitalförsäkring eller på en Reavinstbeskattad depå. Det är inte avgörande för att
transaktionen ska genomföras men det gör arbetet enklare för Real och Alpcot när dom ska
matcha köpare med säljare. De kostnader som dessa transaktioner skapar hos våra
samarbetspartners får säljaren stå för. Polynom har tagit dem tidigare men nu tycker vi det
är mer rättvist mot övriga aktieägare att säljaren tar dem. De är dock relativt låga och uppgår
till 0,3% (men max 2 000 kr).

Skulle du ha några frågor rörande internhandeln så kan du höra av dig till oss på
delagare@polynominvest.se eller till Real på kristin.westberg@realff.se

https://airtable.com/shrkpbFlini59fZkJ
mailto:delagare@polynominvest.se
mailto:kristin.westberg@realff.se


Bjud in en vän till Polynom
Vill du bjuda in en vän, bekant eller anhörig till att bli delägare i Polynom är det bra om de
skriver upp namn och epost på vår intresselista. När de gjort det får de en inbjudan till våra
digitala träffar där vi kommer berätta mer om Polynom och vad en investering i Polynom
innebär. De får också en länk direkt till teckningssidan hos Nordic Issuing om de redan
bestämt sig.

Här är länken till intresseanmälan →

Emissionen och delägarträffar
Vi har, som du redan vet, en pågående emission i Polynom. Vi har haft ett par delägarträffar
bokade för att prata specifikt om emissionen samt besvara eventuella frågor. De finns
inspelade för dig som inte kunde delta och hittas här →

Vill du vara med på något av de öppna tillfällena som vi har bokade primärt för nya delägare
kan du anmäla dig till dem nedan.

● Öppen träff rörande Polynom/Emission #2 den 9 maj 12:30 →
● Öppen träff rörande Polynom/Emission #3 den 11 maj 20:30 →
● Öppen träff rörande Polynom/Emission #4 den 15 maj 20:30 →

Sista dag för att teckna sig i emissionen är den 20:e maj kl 12:00.

https://polynominvest.se/investera/
http://www.polynominvest.se/delagartraffar-emissionen/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYqdeGuqDMvH9BpPIf0M3dtfqKmbgOA-eTZ
https://us02web.zoom.us/j/86039437965?pwd=TzF2alNJM0tBSzl4ZFQ2a0RDOEpXdz09
https://us02web.zoom.us/j/84850220325?pwd=U3NCK21mRk96SHdGaS9CTFdOZEgwdz09


Inspelning av Radinnträffen
I torsdags höll vi ett möte rörande vår kommande SPV där vi kommer investera i det
spännande tillväxtbolaget Radinn. Mötet spelades in och du hittar det här →

Vill du läsa mer om erbjudandet och de analyser vi skickat ut för att vara med på SPV:n kan
du göra det här →

Bindande anmälning för att vara med i Radinn-SPV:n kommer i början av nästa vecka och
sista likviddag är den 220525.

Fysisk delägarträff i Göteborg
Den 17:e maj har vi Polynoms andra fysiska delägarträff för i år. Den är klockan 18:00 på
Elite Plaza i Göteborg. Du som bor i närheten av Göteborg bör redan ha fått en inbjudan till
den. Självfallet är det okej att åka till Göteborg för att träffa andra Polynomare också, då
behöver du fylla i anmälan här →

Det blir mingel med fina kanapéer och något gott att dricka. Kostnaden är 545 kr för detta.

Save the date: Polynomdagen
Vi jobbar för fullt med förberedelserna inför Polynomdagen 2022 och kommer att släppa
biljetterna inom kort! Det sker via Invajo, så håll koll på e-posten! Vi har ett begränsat antal
platser och det är först till kvarn som gäller.

Polynomdagen är ett årligt event som vi håller för alla delägare i Polynom för att lära oss
saker tillsammans, träffa andra Polynomare och såklart ha det otroligt trevligt!

Liksom förra året har vi en lärorik dag och en lustfylld kväll planerad, med föredrag och
bolagspresentationer under dagen och middag på kvällen. Vi kommer att släppa talarna
stegvis allt eftersom dagen närmar sig.

Du väljer själv om du vill vara med på båda delarna av dagen, eller bara den ena!

Korta fakta om dagen:
Datum: Lördag 8:e oktober

Tider att förhålla sig till:
● Lärorika dagen: 10:00 till ungefär 17:00
● Mingel: 17:00 - 19:00
● Lustfylld middag: 19:00 - sent

Kostnad: TBA

https://polynominvest.se/utskick-radinn/
https://polynominvest.se/utskick-radinn/
https://polynominvest.se/utskick-radinn/
https://airtable.com/shrvZt13er5XG4H8d
https://airtable.com/shrvZt13er5XG4H8d


Hitta information
Vi får en hel del frågor rörande var man som delägare kan hitta gamla utskick, inspelade
delägarträffar och så vidare. Vi har inte haft något bra samlingsställe för det tidigare, men
tror att vi hittat en lösning för stunden.

● Från och med nu kommer du att hitta alla våra tidigare utskick här →
● Du kommer hitta alla inspelade delägarträffar här →

Har vi en delägarträff som är specifik för ett SPV eller dylikt så kommer vi skicka med en
länk där ni kommer hitta inspelningen efter att mötet varit. I regel hittar du inspelningen där
inom 24 timmar, men det kan variera.

Spara gärna de här länkarna för framtiden!

En närmare titt på två portföljbolag

Bioextrax
Bioextrax är ett börsnoterat biotechföretag med rötter i Lund. Bolaget grundades av
Mohammad Ibrahim med ambitionen att skapa världsledande teknologi inom bioteknik. Idag
utvecklar man teknologi för produktion av: bioplaster, hydrolyserat protein och keratinfiber.

Alla tre tas fram genom bolagets biobaserade plattformsteknologi, baserat på vilken ett
patent är utfärdat och ytterligare 3 patentansökningar är inskickade. Genom den kan de på
ett hållbart sätt utvinna ett antal olika material som sedan förädlas till produkterna som säljs.

Vi var nyligen på besök hos bolaget och är fortsatt imponerade av teknologin som bolaget
jobbar med. Deras plattform är imponerande och de medarbetare vi träffade var inspirerande
att prata med!

Vill du läsa mer om Bioextrax kan du göra det här →

Recoma
Recoma tillverkar byggskivor av återvunna vätskekartonger. Detta material består av
plastlaminerad papp vilket är väldigt svårt att återvinna. Tidigare lösningar lyckas enbart
återvinna en del av pappersfibrerna och inget av plasten. Dessutom krävs mycket energi och
vatten. Den del som inte återvunnits eldas upp.

Recomas byggskivor tar tillvara 100% av förpackningarna. Dessa mals ner och pressas
under högt tryck och temperatur. Plastdelen av förpackningen smälter då och fungerar som
bindemedel i skivan. Inga andra tillsatser behövs i produktionen, inte ens vatten! Det enda
som tillsätts är energi i form av el. Spillbitar från produktionen och från byggen kan köras i
kvarnen igen och bli till nya skivor.

https://polynominvest.se/alla-utksick/
https://polynominvest.se/alla-delagartraffar/
https://bioextrax.com/


Den bundna koldioxiden i skivorna kan då lagras i byggnader i 50+ år istället för att
förbrännas och färdas till atmosfären. Förutsatt att materialsorteringen vid rivningen fungerar
som den ska så kan materialet återvinnas om och om igen.

Recoma har från början av årsskiftet startat sin försäljningsverksamhet på allvar och
intresset har varit enormt! Bland annat har ett par väldigt namnkunniga aktörer inom bygg
och fastighet lagt ordrar. En av dem är i full gång med interna tester och en annan kommer
att använda skivan i ett pilotprojekt vid en renovering i en av sina fastigheter till sommaren.
Utöver detta förs diskussioner med flera bygghandlare som vill ta in Recomas skivor i sitt
sortiment.

Marknaden börjar alltmer få upp ögonen för miljövänliga alternativ samtidigt som priserna på
träbaserade skivor skjuter i höjden. Det ser ut som att den största utmaningen kommer att bli
att skala upp produktionen tillräckligt snabbt för att möta efterfrågan från kunderna!

Vill du läsa mer om Recoma kan du göra det här →

Det var allt för den här gången,
Team Polynom

https://recoma.se/

