Investorpresentasjon
IEC Publishing AS

Vil du eie en
del av ALTSÅ?
Tenk hva vi har klart på bare ett år!
Nå vil vi oppfylle enda flere
drømmer og utvide ALTSÅ-universet!

1

Bakgrunn
ALTSÅ ble startet i 2019
av gründer Ida Eliassen-Coker.
Hun hadde savnet et magasin hun følte tok
hennes perspektiv som kvinne på alvor.
Da satset hun alt hun eide og lagde det selv.
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Norske medier bruker flest menn til å fortelle
om hvordan verden ser ut.
Kun 24 prosent av kildene i norske
nyhetsmedier er kvinner. Kun 20 prosent av
ekspertkildene, er kvinner.
Kilde: Global Media Monitoring Project
Vi tror at dette påvirker hvilke historier som
fortelles og hvilken virkelighet de formidler.
Vi vil bidra til at kvinners synsvinkel i større
grad blir en del av vår felles sannhet.
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Hvordan skiller vi oss ut?
• ALTSÅ er reklamefritt og uten retusjering.
• Vi vil at leseren skal se og lese om ekte mennesker.
• Vi vil gi leseren innsikt og ny kunnskap.
• Vi vil bidra til tro på en mer likeverdig og inkluderende verden.
• Vi vil tilby en pause fra det digitale kjøret.
• ALTSÅ har ikke annonser eller annen reklame fordi vi ønsker å være
redaksjonelt helt uavhengige – og fordi vi ikke ønsker å bidra til kjøpepress
og økt forbruk.

ALTSÅ er ikke del av noe mediekonsern.
Magasinet eies av IEC Publishing, et frittstående aksjeselskap.
Det eies i dag 100 % av gründerne, som du ser på side 10.
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Markedsundersøkelse
I arbeidet med å utvikle magasinkonseptet Altså, hadde vi gjort oss endel tanker
om hva norske kvinner vil ha. I desember 2018, for å kunne være litt tryggere i våre
antakelser før vi gikk videre til produksjon, lagde vi en spørreundersøkelse som vi
spredte gjennom sosiale medier.
I spørreundersøkelsen fikk vi svar fra 2000 kvinner.
Undersøkelsen hadde 12 spørsmål og de fleste hadde ulike svaralternativer hvor
man kunne velge ett eller flere.
Vi fikk stort sett bekreftet antakelsene og så blant annet at:
Bare 11 % føler seg fri for press, 5 % er fornøyd med dagens blader
60 % føler seg presset til å være vellykket
53 % føler seg stresset
62 % føler seg ikke tynn nok
De vil ikke ha slankestoff (70 %) eller retusjering (84 %)
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Da vi hadde sendt ut første utgave, gjorde vi en ny leserundersøkelse.
Den fikk 1950 svar og vi fant blant annet ut at:

Leserne er representativt
fordelt i Norge
86 % har høyere utdanning
72 % er mellom 25 og 45 år
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Hvordan vil du beskrive
Altså med ett ord?
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Vi gir leseren...
avbrekk
inspirasjon
digital pause
styrke
ny kunnskap
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Styret i IEC Publishing AS

Styreleder
JUNE LORETTA BREFÄLT
fra Åmotfors i Sverige jobber som
sosialkonsulent i Oslo Kommune. Hun har
studert journalistikk ved SSCC i Seattle,
Kvinnovitenskap ved Universitet i Göteborg og
sosiologi ved Karlstad Universitet.

JULIE BODD JENSSEN
fra Trondheim er utdannet jurist fra UiO og jobber til
daglig som advokat i Handelsbanken. Hun har også en
Executive MBA i økonomisk styring og ledelse fra
NHH og en Master i juss fra Vanderbilt University
Law School i USA. Hun har erfaring fra flere
advokatfirmaer, inkludert Grette.

HILDE CHARLOTTE SOLHEIM
fra Gjøvik er påtroppende styreleder Visit
Hardangerfjord og styreleder i BRIM Explorer,
Vitenparken Campus Ås og Hvitserk of Norway, og er
styremedlem i flere organisasjoner. Hun er utdannet
journalist fra HiO og har mellomfag i Offentlig rett fra
UiO. Hun er tidligere direktør for reiseliv og kultur i
VIRKE. Hun var en av redaktørene bak den feministiske
antologien Råtekst som kom ut i 1999.

NIKITA AMBER ABBAS
fra Oslo er en aktiv og engasjert person, med verv i
flere organisasjoner. Blant annet i Press - Redd barna
Ungdom, Norges Handikapforbund ungdom og Plan
International. Hun jobber for tiden som nestleder i
Ungdomsrådet for Oslo universitetssykehus, og
forskningsassistent for et prosjekt i regi av Universitet
i Oslo. Hun er også ansatt i flere hjelpetelefoner.

JAVAD MUSHTAQ
fra Halden er en samfunnsengasjert leder, sosial entreprenør,
investor og mangfoldsildsjel. Han er grunnlegger og leder av
MAK, MinMentor og JM Ventures, og er også leder av Global
Shapers Oslo, et initiativ av World Economic Forum. Han sitter
i en rekke styrer, advisory boards og var med som den yngste
i regjeringens ekspertutvalg for livslang læring. Hans arbeid
er anerkjent nasjonalt og internasjonalt, og han har vunnet en
rekke priser og anerkjennelser for sitt samfunnsengasjement.

STEINAR ELIASSEN
fra Tromsø er administrerende direktør i
sjømatekselskapet Norfra AS, som han startet i
1984. Han er utdannet siviløkonom fra Norges
handelshøyskole og er styreleder i Fiskekjøpernes
Forening.
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Team
2 fulltidsansatte
6 timefakturerende
2 ubetalte eiere

IDA ELIASSEN-COKER
Sjefredaktør og
71 % eier

SIGRID BONDE TUSVIK
25 % eier og ambassadør

INGER-LISE KVÅS
Redaksjonssjef

ISELIN SHUMBA
1 % eier og
ambassadør

KINE NORDGÅRD UGELSTAD
Designer

RANDI LARSEN
1 % eier og AD/Designer

FRIDA ANDERSEN
Eventansvarlig

TONE HAFSÅS
Bedrifter og løssalg

THEA ERIKSEN
Kundeservice og SoMe

IRJA ELIASSEN
2 % eier og kontorleder
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Et leserbrev
Kjære redaksjonen i Altså.
Tusen takk for at dere finnes. Tusen takk for at dere lager
magasiner med historier og portretter av sterke kvinner. Takk for
at dere får meg til å føle meg som en sterk kvinne. Jeg er 29 år,
mamma, samboer, hundeeier og har fått en helt ny styrke langt
inn i magen etter at jeg fikk Altså inn i livet. Jeg leser bladet fra
perm til perm og sitter igjen med en følelse at jeg vil være med å
bidra. Jeg vil være med å sette et avtrykk i denne verden. Jeg vil
gjøre noe som betyr noe for de som kommer etter oss, og de som
er her nå, men som ikke er like fri. Jeg ønsker å gjøre noe mer
med mitt eget liv. Jeg føler jeg sterk. Jeg føler meg mektig.
Kjære redaksjonen i Altså. Takk for at dere åpner øynene mine
med hver reportasje. Takk for at dere tok sjansen på å lage et
magasin uten mote og skjønnhetstips. Takk for at dere får meg til
å føle meg skikkelig skikkelig bra.
Med vennlig hilsen
Ane Glendrange
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Forretningsmodellen
Forbausende enkel:
Vi lager.
De abonnerer.
Ingen skjulte agendaer.
Ingen som skal selge deg produkter gjennom oss.
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Abonnementsvekst
Vårt lille oppstartselskap har vært en formidabel suksess
som har overrasket bransjen.
Våren 2020 ble vi nominert til Medieprisene for
Årets nyskapning og Årets magasin! Prisen deles ut 4.
september 2020.
Svært få sier opp abonnementet sitt. Før COVID-19 hadde
vi et frafall på bare 6,9 % mot 40 - 70 %, som er vanlig
for norske magasiner.
Vi var et av de aller første selskapene i Norge som
begynte å bruke Vipps på abonnement
Selv etter at landet stengte ned og mange ble permittert,
har vi bare hatt 30 % frafall. Vi har fått over 1500 nye
abonnenter i 2020.
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Forventet vekst
Merkevaren ALTSÅ trenger fortsatt vekst for å sikre bærekraft
over tid, og for å gjøre merkevaren enda bedre kjent og sikre en
enda sterkere markedsposisjon.
Forventet overskudd er basert på gjennomsnittlig vekst så
langt. I Her har vi beregnet 300 nye abonnenter hver mnd de
neste årene.
I Norge bor det 700 000 kvinner i alderen 30-50 år.
Kilde: SSB
Dette er et smalere alderssegment enn våre abonnenter. Hvis vi
når bare 10 % av dem er det 70 000 lesere.
Med dagens vekst vil vi ha ca. 20 000 abonnenter om 5 år. Med
effektene av emisjonen, tror vi det er mulig å nå over 30 000.
Farge på graf justert 14.8.2020
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Vekststrategi
Vår vekstrtategi går ut på å oppfylle
drømmene våre, og dermed tiltrekke flere
abonnenter.
ALTSÅtv
ALTSÅpost
ALTSÅkurs
ALTSÅkunstbutikk
Resten av verden trenger også ALTSÅ! Heller
ikke i andre land finnes det et slikt magasin.
Våre skandinaviske søstre fortjener vel også
ALTSÅ? Vi utreder nå mulighetene for å
utvide virksomheten til flere land.
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Investere i IEC Publishing AS
Selskapet planlegger en rettet emisjon mot abonnenter og andre
som har indikert forhåndsinteresse for å tegne aksjer i selskapet.
Verdien på IEC Publishing AS er satt til 25 millioner kroner.
Samlet tegningsbeløp er begrenset til kr 6 250 000, tilsvarende
minimum 12 aksjer.
Pålydende pr. aksje: NOK 0,10
Kurs pr. aksje i emisjonen: NOK 83,33
Antall aksjer i emisjonen: 75 000
Minste tegnignsbeløp for nye aksjonærer: NOK 1 000

Ved å investere:
- hjelper du magasinet å vokse
- sikrer du kapital til videre drift
- kan du få utbytte av investeringen din på sikt
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Hvordan investere
Bindende bestilling av aksjer ved å fylle ut skjema på altsa.no/investering
Tidspunkt for bestilling: 07.07.20 til 15.08.2020.
Når perioden er over, går vi gjennom lista over interessenter og godkjenner de
vi ønsker som nye eiere. Nye eiere vil da få faktura.
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Resultatregnskap 2019
Mellom 01.01 og 01.07.20 har vi fått 1546 nye abonnenter.
Vi har også solgt enkeltutgaver for rundt 36 000 kr.

IEC PUBLISHING AS

Kommentarer til regnskapet:
Per 01.07.20 har vi 1,2M i lån. Dette lånet har 5 % rente og
skal tilbakebetales etter emisjonen.
Spørsmål til regnskapet kan rettes til oss på post@altsa.no
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Hvordan skal pengene brukes?
Emisjonsbeløpet på 2 - til 6,25M skal brukes til å styrke teamet gjennom
ansettelser og forbedre driften. Da frigir vi ressurser som kan brukes til å
videreutvikle og sette ut i livet ulike nye konsepter som vil gi en merverdi
til våre lesere og gjøre oss mer synlig for nye lesere.
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