
ANSVAR: Denne presentasjonen er utarbeidet av Ballstad AS (”Selskapet”), i forbindelse med den planlagte
aksjeemisjonen i Selskapet. Informasjonen er utarbeidet etter beste skjønn. Denne presentasjonen har ikke
vært gjennomgått, kontrollert eller på annen måte godkjent av Foretaksregisteret, Finanstilsynet, Oslo Børs eller
andre offentlige myndigheter, og utgjør ikke et prospekt i henhold til verdipapirhandelloven.

Informasjonen er utarbeidet etter beste skjønn basert på den informasjon som er tilgjengelig. Selskapet eller
Tegningsstedet kan ikke ta ansvar for at informasjonen er riktig eller fullstendig, og fraskriver seg ansvaret for
ethvert tap som følge av at opplysninger som er gitt er misvisende, feilaktige eller ufullstendige, samt for tap
som på annen måte oppstår som følge av investering i prosjektet. Alle beregninger og kalkyler er utarbeidet
basert på foreliggende informasjon, som antas å være korrekt på tidspunkt for utarbeidelse av
presentasjonsmaterialet. Selskapet eller Tegningsstedet kan ikke garantere for riktigheten av beregningene,
eller kvaliteten på tall og forutsetninger som ligger til grunn for kalkylene.

Denne presentasjonen inneholder enkelte opplysninger, estimater og kalkyler med utgangspunkt i antatte
fremtidige hendelser. Slike opplysninger, estimater og kalkyler er gjort på basis av en rekke forutsetninger
basert på antatte fremtidige resultater som kan vise seg å bli feil. Potensielle investorer oppfordres i denne
sammenheng i sin vurdering av ”prognoser” å vurdere alle faktorer som antas relevante for investorens
investering. En del av de forutsetninger som er tatt, vil kunne endres, –og kalkylene som er utarbeidet vil i så
fall ikke lenger være korrekte.

Enhver som investerer i Selskapet må på egen hånd forsikre seg om at opplysningene som fremkommer er à
jour og korrekte. Hvis man benytter denne presentasjonen som underlag for kjøp av andeler/aksjer på et senere
tidspunkt, må man selv sørge for at all relevant og oppdatert informasjon fremskaffes. Opplysninger som
fremkommer i presentasjonen er kun à jour per dato for presentasjonsskrivningen. Selskapet har ikke ansvar for
informasjon mottatt fra tredjemann. Innholdet i denne presentasjonen er ikke ment å inneholde juridiske,
økonomiske eller skattebaserte råd. Enhver investor som vurderer/gjennomgår denne presentasjonen,
oppfordres til selv å søke egne juridiske, økonomiske og skatteråd. Investering i aksjer er beheftet med risiko.
Enhver investor må være forberedt på at slik investering kan medføre tap. Investorer som ikke kan eller ønsker
å pådra seg en slik risiko frarådes å gjøre slike investeringer.
RISIKO: Investeringer i aksjer medfører risiko. Mulige investorer i Ballstad AS bør vurdere risikofaktorene som

nevnes under før de tar en beslutning om å investere. Risikofaktorene som nevnes under er ikke de eneste

risikoene som er relevante for selskapet. Det vil være andre risikofaktorer som Ballstad AS har vurdert å være

uvesentlige, eller som Ballstad AS ikke er klar over, som kan ha en betydelig negativ effekt. En investering i

aksjer i Ballstad AS bør kun gjøres av investorer som forstår risikoen med denne type investeringer og som kan

tåle å tape hele eller deler av investeringen.

Finansiell risiko: Selv om vi er overbevist om at det er et stort og voksende marked og vilje til å betale for

Ballstad AS’ produkter, er det tilknyttet økonomiske risiko. Realiseringen og skaleringen av dette prosjektet vil

kreve kapital. Det er en risiko at Ballstad AS ikke klarer å nå det inntjeningspotensialet som beskrives i

presentasjonen. Alle investeringer har risiko knyttet til seg og prisen av aksjene i Ballstad AS kan utvikle seg i en

ikke-positiv retning av forskjellige årsaker. Aksjene i Ballstad AS er ikke notert på en børs og kan derfor være

tungt omsettelige. Det kan ikke garanteres at et omsettelig marked vil utvikles for aksjene. Det vil kunne

medfører at investorer ikke vil ha mulighet til å selge aksjene til ønsket pris eller tid.

Generell: Det er mange risikofaktorer relatert til det respektive landets økonomi og kjøpekraft. Dette kan ha
innvirkning på kostnader til frakt og import etc. Denne typen risiko er mulig å kontrollere og innvirkningen vil
minske i takt med selskapets vekst. Det er knyttet risiko til personell. Et mindre selskap er i større grad avhengig
av enkeltpersoner for optimal drift.

Internkontroll: Det er knyttet risiko til kvalitetskontroll i alle ledd. Fordi Ballstad AS operer med en svært
grundig, kompleks og miljøvennlig forpakning, har Ballstad AS måtte være veldig nøye med internkontroll og
kvalitetskontroll ved levering av produkter fra leverandører. Ballstad AS opererer ~100% online er sårbarhet
mot misfornøyde kunder større, derfor er kvalitetskontroll svært viktig og det er knyttet stor grad av risiko til
dette.

Varelevering: Den største risikoen for Ballstad AS nå og ved skalering er knyttet til «supply chain». Det er viktig
for Ballstad AS å ha flere mulige leverandører av olje, kapsler og pakking. Ved skalering vil det være mulig å
kontrollere risikoen ved å bestille større slotter lang tid frem (6-12mnd)1.

Datasikkerhet: En stor risiko er datasikkerhet, fra å forhindre angrep på nettsiden til «backup» i tilfelle en 3-
parts plug-in tar ned siden. Ballstad AS opplever opp mot 500-1500 «brutforce» angrep pr uke mot den tyrkiske
hjemmesiden. En risiko som vil følge i alle ledd av skaleringen. Ballstad AS arbeider kontinuerlig mot dette og
har egne datasikkerhetsavdeling.
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