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Undantag från prospektskyldighet
Detta memorandum har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen. Memorandum avseende
nyemission är undantaget från prospektskyldighet enligt ”Lag om handel med finansiella instrument –
Undantag avseende erbjudande till allmänheten”. Grunden för undantaget är att det sammanlagda
värdet av erbjudandet av finansiella instrumentet understiger 2,5 miljoner euro under en
tolvmånadersperiod.
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ERBJUDANDET I SAMMANDRAG
ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

•

Memorandumet har upprättats av styrelsen för Rootfruit
Scandinavia med anledning av nyemission och upptagande till handel på AktieTorget. Styrelsen för Rootfruit
Scandinavia är ansvarig för innehållet i memorandumet.
Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga
försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i
memorandumet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och ingenting är utlämnat,
som skulle kunna påverka memorandumets innebörd. Bolagets revisorer har inte granskat information som lämnas
i föreliggande memorandum.

•
•
•

Teckningstiden löper från med den 9 oktober 2014
till och med den 3 november 2014.
Teckningskursen är 4,35 kronor per aktie.
Erbjudandet omfattar 6 090 000 kronor, fördelat på
1 400 000 aktier.
Värderingen av Bolaget är ca 15 MSEK före emissionen (”Pre-money”).

UTTALANDEN OM FRAMTIDEN
Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i detta memorandum återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiella
utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast
de bedömningar och antaganden som styrelsen gör vid
tidpunkten för memorandumet. Dessa uttalanden är väl
genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att
dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med
osäkerhet.

Laholm den 30 september 2014
Rootfruit Scandinavia AB
Iréne Axelsson, Ordförande, Per-Anders Öberg, Richard
Grönevall, Björn Sjöström, Hans Jacobsson, VD.

DEFINITIONER
I detta memorandum gäller följande definitioner om inget
annat anges: med ”Bolaget” eller ”Rootfruit Scandinavia”
avses Rootfruit Scandinavia AB (Publ) med organisationsnummer 556717-1185, inklusive dotterbolaget
Laholmschips AB med organisationsnummer 5564798055. Definitionen ”Rootfruit” avser Bolagets varumärke
Rootfruit. Dotterbolaget Laholmschips AB benämns i
memorandumet med ”Laholmschips”.

Spridning av memorandumet
Aktien är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Inbjudan enligt detta
memorandum vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder
eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i Australien, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, USA eller något annat land där distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder
enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. För memorandumet gäller svensk rätt. Tvist med
anledning av innehållet i detta memorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av
svensk domstol exklusivt.
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INVESTERINGEN I KORTHET
•

Rootfruit Scandinavia är under stark tillväxt.
Försäljningen förväntas öka från 11,1 MSEK 2013
till 18,5 MSEK 2014 och 27 MSEK 2015. Bolaget
eftersträvar att inom fem år uppnå en nettomarginal
om minst 10%.

•

Bolaget värderas inför emissionen till ca 15 MSEK,
”pre-money”.

•

Bolaget har en bra kundbas och har nyligen fått
rikstäckande centrala avtal med bl.a. ICA, Coop,
Axfood, Bergendahls och Netto. Bolaget har tagit
steget från en lokal chipstillverkare till en
skandinavisk producent.
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•

Bolaget har två starka varumärken inom premiumsegmentet, Rootfruit och Gårdschips. Under hösten
2014 lanserades en ny serie Gårdschips med nya
smaker och framträdande design.

•

Bolaget har genomfört stora investeringar i
säljresurser och kapacitetsuppbyggnad.
Ledningen rustar nu finansiellt inför en offensiv
marknadsbearbetning.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR
EMISSIONSVOLYM

BESKED OM TILLDELNING

Emissionen uppgår till maximalt 6 090 000 kronor
fördelade på 1 400 000 aktier. Kvotvärdet är
0,20 kronor per aktie.

När tilldelning fastställts skickas avräkningsnota till
dem som erhållit tilldelning, vilket beräknas ske den
10 november 2014. De som ej erhållit tilldelning
får inget meddelande.

TECKNINGSKURS
BETALNING

Priset är 4,35 kronor per aktie. Courtage utgår ej.
Värdering av Bolaget är 15 022 425 kronor ”pre-money”.

Emissionen genomförs utan företrädesrätt för befintliga
aktieägare.

Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant
senast den 14 november 2014 (likviddagen) enligt
instruktion på avräkningsnotan. Aktier som ej betalas i tid
kan komma att överlåtas till annan. Ersättning kan krävas
av dem som ej betalat tecknade aktier.

TECKNINGSTID

LEVERANS AV AKTIER

Anmälan om teckning kan göras från och med den 9 oktober
2014 till och med den 3 november 2014. Styrelsen
förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden.

Rootfruit Scandinavia är anslutet till Euroclear Sweden
AB:s kontobaserade värdepappers-system (fd VPC).
De aktier som betalats senast den 14 november 2014,
beräknas finnas tillgängliga på VP-kontona den
24 november 2014.

FÖRETRÄDESRÄTT

ANMÄLAN
Teckning skall ske på särskild teckningssedel i minst en
post om 1 000 aktier, därefter i valfritt antal aktier.
Ofullständiga eller felaktiga teckningssedlar kan komma
att lämnas utan avseende. Vid flera inlämnade teckningssedlar gäller den senast inlämnade.

Vid registrering av aktier i depå kan tillgängligheten
senareläggas beroende på kommissionärens eller
bankens rutiner kring registrering.
VILLKOR FÖR GENOMFÖRANDE AV EMISSIONEN
Lägsta emissionsbelopp för att fullfölja emissionen
är 3 500 000 kronor.

Anmälan, som är bindande, skall sändas till adressen
nedan. En påskriven anmälningssedel kan även faxas eller
skannas in och sändas via mail. Frågor besvaras på telefon.

HANDEL PÅ AKTIETORGET
Bolaget har godkänts av AktieTorgets styrelse för
upptagande till handel på AktieTorget under
förutsättning att spridningskravet av aktien är uppfyllt
och minimibeloppet i emissionen har emitterats.
I samband med noteringen kommer resultatet av
emissionen att offentliggöras via ett pressmeddelande.
Första handelsdag är beräknad till fredagen den
1 december 2014.

Aktieinvest FK AB
Emittentservice
113 89 STOCKHOLM
Telefon:08-5065 1795
Fax: 08-5065 1701
E-post: emittentservice@aktieinvest.se

Handelsbeteckningen kommer att vara ROOT.
ISIN-kod för aktien är SE0006260865.

TILLDELNING
Vid tilldelning kommer styrelsen att eftersträva att Bolaget
får en bred ägarbas. Vid överteckning beslutar styrelsen
i Rootfruit Scandinavia om tilldelning av aktier, vilket
innebär att tilldelning kan komma att ske med färre antal
aktier än anmälan avser. Tilldelning är inte beroende av
när under teckningstiden teckningssedeln lämnas.
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HANDEL I AKTIEN
AktieTorget är ett värdepappersinstitut och driver en
handelsplattform som benämns MTF (Multilateral
Trading Facility). AktieTorget tillhandahåller ett effektivt
aktiehandelssystem (INET Nordic), tillgängligt för banker
och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna.
Det innebär att den som vill köpa och sälja aktier som är
noterade på AktieTorget använder sin vanliga bank eller
fondkommissionär. Aktiekurser från bolag på AktieTorget
går att följa i realtid på AktieTorgets hemsida

www.aktietorget.se samt hos de flesta Internetmäklare
och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurser
finns även att följa på Text-TV och i dagstidningar. Aktierna
kommer att bli föremål för handel på AktieTorget den
1 december 2014, under förutsättning att emissionen
genomförs och AktieTorgets spridningskrav uppfylls.
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INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER
Rootfruit Scandinavia är ett innovativt företag väl etablerat
inom premiumsnacksområdet. Vi använder lokala råvaror
och satsar på högsta kvalité. Bolaget har idag två varumärken,
Rootfruit och Gårdschips, vars produkter du kan köpa i de
flesta livsmedelsbutiker. Vi har våra rötter i den halländska
myllan. Vår fabrik och kontor ligger i Laholm i södra
Halland, nära till åkrarna där vår viktigaste råvara växer.

Vår ambition är att båda våra varumärken inom några år
ska finnas i de olika kedjornas samtliga sortiment i Sverige.
Dessutom skall vi vara starkt representerade i övriga
Skandinavien. Ett av våra operativa mål är att lansera
två till tre produktnyheter per år under 2015–2017.
Vi kommer även pröva möjligheten att bryta in på
andra områden inom snackskategorin, vilket kan ske
både genom egen utveckling och genom förvärv.
Min bedömning är att vi med våra planer skall kunna nå
en omsättning överstigande 75 MSEK under 2017–2018
med en nettomarginal överstigande tio procent (resultat
efter finansnetto dividerat med omsättning).

Vi prioriterar tillväxt och räknar med en omsättningsökning
på ca 50 % per år för de närmaste åren. För att klara målet
fokuserar vi hårt på vårt sälj- och marknadsarbete. Bara
under det senaste året har vi lyckats sluta flera centrala
avtal med stora kedjor såsom Hemköp, Willys, City Gross,
Coop, Netto och Norgesgruppen. Nyligen tecknades även
centrala avtal med ICA, Coop Norge och SuperGros i
Danmark, med start under hösten 2014.

Sammantaget ser vi en fortsatt mycket stark tillväxt
framför oss och för att rusta
bolaget finansiellt genomför
nu Rootfruit Scandinavia AB
en publik emission på ca
6,1 MSEK. Målsättningen är
att bli en ledande aktör för
premiumvarumärken på den
skandinaviska snacksmarknaden, och jag
hoppas att du som
investerare vill
vara med på den
spännande resa
vi har framför
oss.

Under hösten 2014 lanserade vi en ny serie 150 gr
Gårdschips med karaktärsfulla smaker i nya väldesignade
påsar. Alldeles nyligen nominerades påsarnas design till
”Svenska Designpriset”. Serien lanserades i september
2014 och har redan blivit väl mottagen ute i handeln
då flera av de större kedjorna redan har tagit in den för
central distribution.
Marknaden för premiumchips är intressant att verka i.
Trenden går för närvarande från billigare volymprodukter
till mindre påsar med ett högre kvalitativt innehåll.
Premiumchipssegmentet kännetecknas av högre
marginaler jämfört med mer traditionella chips, vilket
ger goda förutsättningar för produktutveckling och
investeringar i marknadsföring. Hela chipsmarknaden
växte med ca 5 % under det senaste året och tillväxten
för premiumchips kan uppskattas till drygt 10 %

Hans Jacobsson
VD för Rootfruit Scandinavia AB
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BAKGRUND TILL NYEMISSIONEN OCH
FRAMTIDA KAPITALBEHOV
RÖRELSEKAPITALFÖRKLARING

Rootfruit Scandinavia är ett bolag som befinner sig i
stark tillväxt. En utveckling som föregåtts av betydande
investeringar i sälj- och marknadsföring. Därtill förvärvade
bolaget Laholmschips under 2010 vilket har möjliggjort
en bättre kontroll över produkternas kvalitet. De senaste
årens tillväxt har framförallt finansierats genom ägarinsatser
men även genom banklån.

Utan nyemissionen kan Bolaget ändå fullgöra sina
förpliktelser mot leverantörer eftersom bolaget inom det
närmaste halvåret förväntas nå break-even resultatmässigt.
Dock kommer framåtriktade investeringar i produktion
och marknad att hämmas vilket skulle begränsa den
fortsatta tillväxten. Bolaget kommer då även få svårare
att nå en god lönsamhet då skalfördelar som följer med
större volymer uteblir.

Nyemissionen riktar sig till såväl privata som institutionella
investerare och kan maximalt tillföra Bolaget 6 090 000
kronor före emissionskostnader. Kostnaderna i samband
med nyemissionen beräknas uppgå till ca 600 000 kr.

Styrelsen bedömer att miniminivån i föreliggande
nyemission täcker kommande rörelsekapitalbehov väl
under de kommande tolv månaderna. Skulle nyemissionen
inte bli fulltecknad kommer bolaget söka alternativa
finansieringslösningar eller fortsätta med verksamheten
med nuvarande produktionsnivå.

I dagsläget närmar sig bolaget sin maximala produktionskapacitet och ser en fortsatt stark ökning av efterfrågan,
främst genom nya centrala avtal hos stora kedjor samt
nya produktlanseringar. För att klara av att möta den
ökade efterfrågan behöver bolaget inom en snar framtid
investera ca 2-3 MSEK i ytterligare produktionsresurser.
Dessa investeringar bedöms som absolut nödvändiga
för att kunna uppnå en högre omsättning och förbättrad
lönsamhet. Det lägsta belopp som krävs för att fullfölja
nyemission och notering på AktieTorget har därför satts
till 3,5 MSEK.

FRAMTIDA KAPITALBEHOV
Styrelsen för Rootfruit Scandinavia bedömer att
Bolaget inte kommer att behöva förstärka rörelsekapitalet
ytterligare under de närmaste åren, givet nuvarande
investeringsplaner i produktion och marknad. Vid en
kraftig marknadsexpansion kan Bolaget dock hamna
i en situation där ytterligare rörelsekapital kan
underlätta tillväxten.

I ett andra skede avser Bolaget att förstärka säljorganisationen ytterligare med två personer samt
utöka marknadsföringen. Dessa aktiviteter bedöms i
allt väsentligt ta i anspråk återstoden av det kapital
som efterfrågas i föreliggande nyemission.
Mot bakgrund av det kapitalbehov som beskrivits ovan har
styrelsen beslutat, med stöd av beslut på bolagsstämman
den 26 maj 2014, genomföra en publik nyemission och
därefter notera bolagets aktie på AktieTorget.

9

ROOTFRUIT SCANDINAVIA
Rootfruit Scandinavia är ett publikt aktiebolag och
bedriver verksamhet under denna associationsform, vilken
regleras av aktiebolagslagen. Bolaget bildades i Sverige
under namnet Startplattan 131683 AB och registrerades
2006-12-07 med organisations-nummer 556717-1185.
Nuvarande firma registrerade 2007-03-02.

Memorandum, teckningsanmälan, årsredovisningar,
bolagsordning och stiftelseurkund kan beställas i
pappersform från Bolaget eller hämtas från Bolagets
och AktieTorgets hemsidor. Bolagets adress är:

Rootfruit Scandinavia ska enligt den registrerade bolagsordningen bedriva försäljning av snacksprodukter samt
därmed förenlig verksamhet. Dotterbolaget Laholmschips
ska enligt den registrerade bolagsordningen tillverka och
sälja produkter baserade på jordbruksprodukter samt
idka därmed förenlig verksamhet.
Bolaget är Euroclear (VPC)-anslutet, vilket innebär att
det är Euroclear Sweden AB som för Bolagets aktiebok.
Styrelsens säte är Laholm kommun i Hallands län.
Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden
eller skiljedomsförfaranden (inklusive ännu ej avgjorda
ärenden eller sådana som Bolaget är medveten om kan
uppkomma) under de senaste tolv månaderna, och som
nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på
Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.

Rootfruit Scandinavia
Postadress:

Gatuadress:

Telefon: 0430-134 40

Box 1

Industrigatan 23

E-post: info@rootfruit.se

312 21 Laholm

312 34 Laholm

Hemsida: www.rootfruit.se
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AFFÄRSIDÉ, STRATEGI OCH MÅL
Bolagets affärsidé är att våra närodlade naturchips ska upplevas som godare, krispigare och sundare än andra chips.
Då tar vi en unik position inom högmarginalsegmentet för snacks.
VERKSAMHET

design, minskad förpackningsstorlek och nya spännande
smaker som Tryffel, Lime & Svartpeppar, Chipotle Chili
samt Crème Fraiche & Peppar.

Rootfruit Scandinavia AB grundades 2007 och är
ett bolag som utvecklar, tillverkar och säljer chips och
snacks av hög kvalitet.

Ledningen letar aktivt efter nya produktområden
och utesluter inte en inbrytning på den bredare snacksmarknaden såsom naturgodis, nötter, dipsåser m.m.
I dagsläget fokuserar bolaget dock på att befästa en
stark position i premiumchipssegmentet.

VISION
Bolagets vision är att Rootfruit och Gårdschips skall vara
ledande premiumvarumärken på den Skandinaviska
snacksmarknaden.

ORGANISATION

KONCERNSTRUKTUR

Under de senaste åren har bolaget successivt rustats
för en omfattande expansion genom rekrytering av
flera nyckelpersoner med lång erfarenhet från
livsmedels- och dagligvaruhandeln.

Rootfruit Scandinavia förvärvade år 2010 100 % av
aktierna i Laholmschips AB. All chipstillverkning sker i
Laholmschips och chipsen distribueras ut på marknaden
genom Rootfruit Scandinavia. Laholmschips säljer idag
uteslutande till Rootfruit Scandinavia.

FINANSIELLA MÅL
Bolaget har offensiva tillväxtplaner och räknar med en
omsättningsökning på ca 50 procent per år. Tillväxten
sker främst genom att teckna centrala avtal med större
butikskedjor. Avtalen innebär att bolagets produkter tas
in i kedjornas sortiment.
→

STRATEGI OCH MARKNAD
Bolaget marknadsför och säljer chips under varumärkena
Rootfruit och Gårdschips. De två varumärkena vänder sig
till olika kundsegment och täcker därmed tillsammans en
större del av marknaden.
Bolaget bearbetar idag marknaden genom en multikanalstrategi som innebär att bolagets produkter återfinns
inom flera segment: dagligvaruhandeln, servicehandeln
och storkök. När konsumenter möter Bolagets produkter
i olika sammanhang ökar över tid kännedomen om
varumärkena, vilket är en förutsättning för att utveckla
långsiktigt köplojala konsumenter.
Bolaget arbetar aktivt med produktutveckling inom
snackssegmentet. Under hösten 2014 lanseras en ny
serie av Gårdschips med en uppdaterad förpacknings-
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UTDELNINGSPOLICY

Styrelsens nuvarande försäljningsmål för 2014 ligger på
18,5 MSEK (+58 % mot föregående år) med ett svagt
negativt resultat. De centrala avtal som tecknats under
sommaren 2014 innebär till en början en finansiell
belastning på grund av initiala uppstartskostnader.

Bolaget har under tidigare år inte lämnat någon utdelning
till aktieägarna då Bolaget fortfarande befinner sig i en
uppbyggnadsfas. Bolaget har inte heller för avsikt att
lämna någon utdelning under de närmaste tre åren. En
förutsättning för framtida utdelningar är att verksamheten
genererar positiva kassaflöden och har utrymme att lämna
utdelning till ägarna. Bolagets utdelningspolicy kommer
att prövas löpande utifrån verksamhetens utveckling.

Försäljningsmålet för 2015 ligger på 27 MSEK med ett
positivt resultat före skatt. Styrelsen har ett mål om minst
tio procent i nettomarginal (resultat efter finansnetto
dividerat med omsättning) inom fem år. Bolaget är idag
nära att uppnå en försäljning som innebär break-even
resultatmässigt. Bolaget har under de senaste åren
genomfört betydande investeringar i sälj- och marknadsresurser, vilket har tyngt det historiska resultatet men har
varit en förutsättning för framtida tillväxt.

OMSÄTTNINGSÖKNING FRÅN 2012 TILL 2015

OMSÄTTNING I TSEK
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*: Omsättning enligt Bolagets finansiella mål
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HÄNDELSER I BOLAGETS UTVECKLING
2007

2013

•

Rootfruit Scandinavia grundas i Halmstad av Richard
Grönevall, med målet att sälja chips som är verkligt
premium och som kan jämföras med mingelmat som
ostar, kex och oliver.

•

•

Bolaget tar fram en produktserie med 75g chips i
fyra olika varianter som lanseras i delikatessbutiker.
All potatis och rotfrukter odlas lokalt inom fem mils
radie från fabriken. Tillverkningen sker i Laholm av
Laholmschips.

Bolagets strategi renodlas mot närodlade råvaror.
Bolaget tar i samarbete med en leverantör fram en
svensktillverkad rapsolja som fungerar bra till chipstillverkning och använder endast lokalt odlade potatis
och andra rotfrukter.

•

Bolaget får centrala listningar hos Hemköp, Willys
och Konsum Värmland. I Norge tecknar Bolaget
även avtal med Norgesgruppen.

2014
2008
•
•

Rootfruit lanseras även i dagligvaruhandeln.
I takt med att Bolaget växer uppkommer ett större
behov av att kunna mellanlagra färdiga varor. Bolaget
flyttar under våren 2008 till en ny lokal i Halmstad.

•

Bolaget får centrala avtal hos ICA, Coop, Bergendahls, Netto och Hemmakväll. Bolaget tecknar även
avtal med Coop Norge och danska SuperGros.

•

Bolaget lanserar en ny serie Gårdschips med bl.a. omarbetad design
och nya smaker. Förpackningen
nomineras till Svenska Designpriset.

•

Bolaget genomför nyemission på
2,5 MSEK och får bl.a. in grundarna
av Santa Maria och Ridderheims
i ägarkretsen.

•

På grund av den ökande efterfrågan börjar
Bolaget närma sig maximal produktionskapacitet.
Styrelsen beslutar om att genomföra en nyemission
om ca 6 MSEK och notering på AktieTorget för att
finansiera investeringar i ökad kapacitet.

2009
•

För att bättre kunna bearbeta den svenska dagligvaruhandeln anställs Bolagets första säljare som i första
hand bearbetar sydvästra Sverige.

2010
•

Under våren 2010 förvärvar Bolaget 100 %
av aktierna i Laholmschips inklusive varumärket
Gårdschips. Finansieringen skedde genom
ägarinsatser samt lån från Bolagets bank och Almi.

•

I maj 2010 flyttar Bolaget från Halmstad till
Laholmschips lokaler i Laholm.

2012

Några ord om Laholmschips

•

Ett antal personer med bred livsmedels- och
dagligvaruhandelserfarenhet engagerar sig i
Bolagets styrelse och som ägare. Dessa personer
arbetar operativt i Bolaget med försäljning,
marknadsföring och produktutveckling.

När Rootfruit Scandinavia köpte Laholmschips

Bolaget kapitaliseras för att kunna bygga upp
sälj- och marknadsorganisation.

maskin, optisk avsyning och förpackning.

•

år 2010 fick Bolaget både en fabrik för chipstillverkning och ett nytt varumärke, Gårdschips.
Laholmschips grundades 1994 och har genom
åren investerat i en fullständig produktionslinje
för chips, vilken består av bl.a. fritös, krydd-
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KORT OM TILLVERKNINGEN AV CHIPS
Bolagets chips tillverkas idag med en genuin och traditionell friteringsmetod som kallas ”open kettle” eller öppen
gryta. Metoden innebär att oskalade men tvättade potatis
och rotfrukter skivas upp och friteras i mindre volymer i
en öppen gryta med kokande olja. Detta sätt att tillverka
chips påverkar framförallt chipsens textur. Genom att
oljans temperatur sjunker något när en ny omgång råvaror
tillförs, tar det något längre tid för dem att koka. Det ger
stärkelsen i råvarorna mer tid på sig att absorbera fukt
innan de friteras. Resultatet blir ett tjockare och robustare
chips med en mer karamelliserad yta.

BOLAGETS PRODUKTIONSPROCESS

Det industriella sättet att tillverka chips på ser till stor del
annorlunda ut. Här sker tillverkningen inte lika tydligt i
”kok” utan på ett löpande band. Potatisskivorna besprutas
med mycket het olja i en lång trumma vilket gör att fukten i
potatisen dunstar mycket snabbt och efterlämnar en tunn
och krispig yta.

INNOVATION GER NYA SMAKER

All produktion sker i Bolagets egen anläggning i Laholm,
Halland. Leverantören av potatis och rotfrukter finns
bokstavligen ett stenkast ifrån fabriken. Leveranser sker
två till tre gånger i veckan, vilket innebär att råvarorna har
en mycket kort lagringstid i fabriken. Kvaliteten på råvarorna är därför alltid optimal. Råvarorna skivas tunt rakt
ned i den öppna grytan och kokas under ca fyra minuter
i ca 140-gradig rapsolja. I varje kok går 25 kg råvara åt,
av dessa blir sedan ca 10,5 kg färdiga chips när vattnet i
råvarorna förångats och olja absorberats.

Bolaget har en tydlig ambition att kontinuerligt utveckla
nya smaker som tilltalar konsumenten. Genom bl.a. resor
i världen fångas nya trender och idéer upp och omsätts
i praktiken hemma i Laholm. Idéerna kan t.ex. innebära
att nya råvaror testas eller att ett recept på en ny kryddblandning utprovas. En idé om en ny smaksättning prövas
hos kryddleverantörerna genom att dessa tar fram flera
olika receptförslag som provas mot varandra. De fyra till
fem bästa recepten leder till en mindre pilotproduktion av
chips som därefter provas av konsumenter.

Vid tillverkning med öppen gryta blir även fetthalten
normalt lägre än vid industriell kontinuerlig tillverkning.
Chipsen kan friteras med skal på vilket gör att tillsatser för
att undvika oxidering kan minimeras.

1

2

3

Potatisskivorna kokas i omgångar i svensk
rapsolja Efter att råvarorna har friterats torkas
de i fyra minuter innan de går vidare
för avsyning.

Friterade potatisskivor torkas efter kokningen.

Vid avsyningen går chipsen först genom ett
mekaniskt såll som sorterar bort de allra
minsta bitarna.

4

5

6

Därefter går chipsen genom en optisk
avsyningsmaskin som tar bort missfärgade
eller ihopsatta chips. Chips som sitter ihop är
oftast mjukare och upplevs inte som lika goda.
Maskinen tar även bort främmande föremål
som kan ha följt med från åkern.

Därefter kryddas chipsen i en s.k. shaker som
fördelar kryddorna jämnt över chipsen. Nu
är chipsen färdiga att förpackas. Chipsen går
vidare upp på en våg som släpper ner rätt
mängd chips i en påse som försluts. Påsarna
packas i lådor som ställs på pallar och lagras i
väntan på utleverans till butik.

Chipsen paketeras i påsar som lagras i lådor
inför utleverans
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Närodlat eller ekologiskt?
Rootfruit har under det senaste året valt att
helt fokusera på närodlade råvaror framför
ekologiska. Anledningen är att det är svårt att
finna ekologiskt odlad råvara av tillräckligt
god kvalitet året runt. Bolaget har tidigare haft
ett EKO-koncept vilket i praktiken innebar att
ekologiska råvaror köptes in från utlandet till
följd av svårigheter att finna tillräckliga kvantiteter med rätt kvalitet inom Sverige. Exempelvis
köptes ekologisk palmolja från Columbia och
Brasilien och ekologisk potatis från Danmark
och Tyskland. Bolaget följer dock utvecklingen
på marknaden och utesluter inte att det i framtiden är möjligt att återinföra ekologiska chips
baserad på närodlad råvara.
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BOLAGETS VARUMÄRKEN
OCH SORTIMENT
Rootfruit Scandinavia tillverkar och säljer chips under
två varumärken, Rootfruit och Gårdschips. Varumärket
Gårdschips övertogs i samband med att Bolaget
förvärvade Laholmschips under 2010.

Varumärkena karaktäriseras båda av hög kvalitet och
noggrant utvalda råvaror som dessutom är lokalt odlade.
Däremot skiljer de sig åt vad gäller målgrupp vilket ger
återverkningar på sortiment och förpackningsstorlek.

VARUMÄRKET ROOTFRUIT
Rootfruit har under åren 2013–2014 haft en mycket god
försäljningsutveckling. Per augusti 2014 har försäljningen
till konsument ökat med ca 300 % på rullande tolv
månaders basis. Mot bakgrund av produktens höga
marginal är det en mycket tillfredställande utveckling.

Rootfruit vänder sig främst till finsmakaren som kan och
vill unna sig lite extra. Chipsen finns idag i fem spännande
smaker: Rotfrukts-blandning, Stilton Blue, Parmesan,
Lättsaltade och Umami.
Förpackningarna är mindre, 40g och 90g och trendigt
utformade. Ambitionen är att vara ett gourmetchips med
en god lönsamhet per viktenhet. I kontrast till andra mer
traditionella chipspåsar, berikar och vitaliserar Rootfruit
chipshyllan vilket är positivt för handlaren.
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VAD TYCKER KONSUMENTERNA
OM ROOTFRUIT?
I mars 2014 genomfördes en marknadsundersökning
av företaget Buzzador som lät 298 personer testa
Rootfruits chips och lämna synpunkter. Målgruppen
för undersökningen var män och kvinnor över 35 år.
NEDAN ÅTERGES NÅGRA SLUTSATSER FRÅN
UNDERSÖKNINGEN:
•

Chipsens smak, krispighet, råvarans ursprung och
tillgänglighet uppfattades som synnerligen viktigt
vid valet av chips.

•

Rootfruits tillgänglighet är fortfarande tämligen
låg vilket kommer att förbättras alltmer inom det
närmaste året.

•

97% av respondenterna angav att de skulle
rekommendera Rootfruit till en vän eller kollega.

•

96% svarade att de redan köpt eller förväntar sig
att köpa Rootfruit i framtiden.

Svar på frågan ”Hur väl tycker du att Rootfruitchipsen uppfyller följande kriterier?

Källa: Buzzador
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VARUMÄRKET GÅRDSCHIPS
Även Gårdschips vänder sig till konsumenter som vill
ha mer smakrika och originella chips än traditionella
storpackschips. I september 2014 lanserades en ny serie
av Gårdschips med både nya smaker och en uppdaterad
förpackningsdesign. Serien ligger i linje med ledningens
strategi för att utveckla en marknadsledande position
inom premiumsegmentet av chips. Ett segment som
präglas av högre marginaler då konsumenten normalt
betalar ett högre genomsnittspris för ett chips som
uppfattas som mer exklusivt än traditionella chipssorter.

såsom Lime & Svartpeppar, Tryffel, Chipotle Chili och
Crème Fraiche & Peppar. Det är ett steg ifrån mer
traditionella smaker, större påsar med lägre marginaler
mot ett premiumsegment med högre lönsamhet.
Den nya serien består av 150g påsar istället för tidigare
225g vilket ökar varuvärdet per viktenhet, en utveckling
som dagligvaruhandeln aktivt eftersträvar. Högre varuvärden
per viktenhet ger ett högre värde per hyllmeter i butiken
vilket ökar butikens lönsamhet. Genom att kunna erbjuda
handeln produkter som ökar butikernas lönsamhet
ökar också butikernas incitament att ta in Rootfruits
produkter i sitt sortiment.

Den nya serien har blivit mycket väl mottagen av handeln
och flera kedjor har redan tagit in den i sitt sortiment.
Nyligen nominerades påsens design till Svenska
Designpriset inom kategorin ”Identitet/Förpackning”.
Smakerna har uppdaterats med nya innovativa smaker
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DEN ÄLDRE GÅRDSCHIPSSERIEN
Även om Gårdschips nyligen lanserades i ny tappning
finns fortfarande den äldre serien kvar i handeln. Förpackningarna är på 225gr och i en avskalad design som syns
tydligt i butikshyllorna. I sortimentet finns fyra smaker:
Lättsaltade, Crème Fraiche, Cheddar & Gräslök samt Ost,
Lök & Bacon.

Gårdschips har en lojal kundkrets och upplevs enligt
undersökningar som prisvärd inom premiumsegmentet.
I Hushållningssällskapets konsumentundersökning 2013
jämfördes Gårdschips med konkurrenterna Svenska
Lantchips, Bjärechips, Estrella Västkustchips och OLW
Naturchips. I undersökningen vann Gårdschips testet och
fick synnerligen gott omdöme vad gäller chipsets krispighet och allmäna intryck.

18 personer har enskiljt fått testa 5 sortes svensktillverkade naturchips. Chipsen har varit avidentifierade under
testet. Testet har genomförts av Hurhållningssällskapet och följt ett smaktestprotokoll. Testpersonerna är män
och kvinnor i ålder från 12 till 60 år med tyngdpunkt på 35–40år. Utfört av Hushållningssällskapet, juni 2013.

19

DEN SVENSKA CHIPSMARKNADEN
Idag domineras den svenska chipsmarknaden av
varumärkena OLW och Estrella som vardera har ca en
tredjedel av den svenska marknaden. På tredje och fjärde
plats kommer Pringles och Svenska Lantchips med ca
16 % resp. 6 % marknadsandel. Därefter kommer i
huvudsak de stora kedjornas egna märkesvaror vilket
innebär produkter som säljs under kedjornas egna
varumärken, t.ex. ICA Basic, Änglamark och Garant.

mer exklusiva smaktillsatser eller framställs på ett mer
genuint men kostsamt sätt. Konsumenten går ifrån att äta
mycket chips till att äta chips på ett mer medvetet sätt. En
utveckling som inte är unik för chipsmarknaden utan som
återfinns inom en rad områden såsom t.ex. konfektyr
och charkprodukter.
KONKURRENTER INOM PREMIUMSEGMENTET
Inom chipsens premiumsegment återfinns ett flertal
aktörer. Svenska Lantchips har sedan 1991 berett vägen
för mer naturliga chips men har även en betydande
chipsproduktion av egna märkesvaror för de större
butikskedjorna. Även de större chipsaktörerna, OLW
och Estrella, har egna premiumserier: OLW Naturchips
respektive Estrella Västkustchips.

Vid slutet av augusti 2014 uppgick den totala försäljningen
av potatischips i Sverige på rullande tolv månader till över
1 300 MSEK, vilket innebär en tillväxt på närmare fem
procent jämfört med föregående år. Rootfruit Scandinavia
verkar i huvudsak inom premiumsegmentet av chipsmarknaden. Den totala försäljningen för premiumsegmentet uppgick för motsvarande tidsperiod till
ca 260 MSEK med en tillväxt på ca tolv procent mot
föregående år. Den ökade försäljningen är i första hand
driven av högre priser per viktenhet då försäljningstillväxten mätt i vikt uppgår till ca nio procent. Med andra
ord blir chipsbranschen allt bättre på att ta betalt per kg
chips. Utvecklingen går mot en större andel chips inom
premiumsegmentet jämfört med traditionella chips.
En utveckling som välkomnas och drivs av både chipsproducenter och dagligvaruhandeln då deras lönsamhet
förbättras.

På senare tid har även mindre aktörer inom premiumsegmentet dykt upp. Ett exempel är Bjäre Chips som
återfinns på Bjärehalvön i Skåne och som är ca hälften så
stor som Rootfruit, mätt i omsättning och marknadsandel.
Det finns även en viss import av chips inom premiumsegmentet. På grund av chipsens skrymmande förpackning
blir normalt transportkostnaden relativt hög per påse vilket
leder till ett väsentligt prispåslag. Därför hamnar i regel
importerade chips i det högre prisspannet. Några exempel
på importerade varumärken är Lays, Tyrells, Burts och
Kettle Chips.

Det är således en marknadstrend att konsumenter köper
mer exklusiva chips i mindre förpackningar på bekostnad
av chips i storpack. Producenterna har utvecklat en rad
olika nischer för premiumchips t.ex. att de framställs av
ekologiska eller närproducerade råvaror, har dyrare och
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PREMIUMSEGMENTET I SIFFROR

*Baserad på försäljning mot konsument rullande 12 mån.
Källa: AC Nielsen

Under perioden september 2013 till augusti 2014 är
Rootfruit Scandinavia den aktör inom premiumsegmentet
som har högst tillväxt med hela 107 %. Dock ska beaktas
att flera av Bolagets centrala avtal tecknats under 2014
och således inte återspeglas fullt ut i de siffrorna ovan.
Bolaget räknar därför med en fortsatt mycket stark tillväxt
under de närmaste åren.

Bolaget har idag en marknadsandel på ca 8 % inom
premiumsegmentet. Svenska Lantchips är störst med ca
31 %. Här torde det finnas en mycket stor potential för
Rootfruit att öka sin marknadsandel. Det kan t.ex. noteras
i den övre grafen att Svenska Lantchips hade en negativ
tillväxt om -2 % under perioden september 2013 till
augusti 2014.

21

BOLAGETS KUNDER
Rootfruit Scandinavia bearbetar aktivt olika marknadskanaler för att öka marknadsnärvaron. Dagligvaruhandeln
är den kanal som i dagsläget är bäst penetrerad. Bolaget har lyckats teckna centrala avtal med samtliga större
butikskedjor (ICA, Coop, Axfood, Bergendahls och Netto).
Många av dessa avtal är så nya att potentialen ännu inte
hunnit synas i resultaträkningen. I takt med att butikernas
försäljning kommer igång förväntas Bolagets försäljning
och lönsamhet förbättras.

Genom att bearbeta olika marknadskanaler växer
Bolaget brett vilket leder till att konsumenten möter
Bolagets produkter i olika sammanhang: hos den större
matbutiken där konsumenten storhandlar i den mindre
närbutiken där spontanköp genomförs och till och med
på festivaler och evenemang då t.ex. Bolagets
rotfruktschips ackompanjerar en hamburgare i ett mattält
på STCC- rallyt i Göteborg och tidigare på Way Out West.

Bolaget är idag relativt svagt representerat inom servicehandeln (bensinstationer, 7-Eleven, Pressbyrån etc.).
Här finns en god möjlighet att ta marknadsandelar,
då Bolagets högmarginalchips passar synnerligen väl
för mindre butiksytor. Tidigare under 2014 tecknade
Bolaget avtal med nöjesbutikskedjan Hemmakväll, som
består av 103 butiker i centrala stadslägen.

Varje kanal kan sedan penetreras i högre utsträckning. En
butikskedja som listat Rootfruit kan övertygas om att även
lista Gårdschips i sitt sortiment. En butik som valt att ta in
en viss förpackningsstorlek kan övertygas att även börja
sälja en annan storlek.

Bolaget har även flera kunder inom storkök/grossister.
Dessa aktörer distribuerar ut Bolagets produkter till
många restauranger, barer och caféer i landet.

CENTRAL VS. DIREKT DISTRIBUTION
Bolaget har under många år bearbetat kunder
direkt genom säljare. Säljaren träffar då
butikschefen som tar beslut om att köpa in
produkter med leverans direkt till butiken.
Bolaget har på detta sätt tidigare nått framgång
på ICA, Hemköp och Coop, framförallt i västra
och södra Sverige.
Centrala avtal innebär att Bolaget sluter
avtal med kedjornas huvudkontor om att ta in
produkter i deras sortiment. Produkterna
planeras sedan in i deras hyllutformning
(planogram). En del produkter ska alltid finnas
på hyllan, andra är tillval för butiken att själv
besluta. Centrala avtal innebär även att leverans
sker till kedjornas centrallager som själva
distribuerar ut till sina butiker. Det är ett bra
sätt för Bolaget att snabbt få ut produkterna
till många butiker.
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TIDSAXEL ÖVER TECKNADE
CENTRALA AVTAL
Många kunder har tillkommit under
det senaste året.
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STYRELSE

Iréne Axelsson, f. 1962, Styrelseordförande sedan 2012.
Utbildad civilekonom. Iréne är verksam som CFO i Cryptzonekoncernen. Iréne har
erfarenhet från både noterade och onoterade bolag och har bl.a. haft olika befattningar inom
Investment AB Bure. Iréne har även varit CFO på Santa Maria. Iréne har stor erfarenhet av
styrelsearbete och börsnoteringar, bl.a. är hon idag ledamot i AB Chalmersinvest, Encubator
Holding AB och Encubator AB samt dotterbolag inom Cryptzonekoncernen.
Aktieinnehav: 254 000 aktier och 82 000 optioner.

Per-Anders Öberg, f. 1952, Styrelseledamot sedan 2012.
Per-Anders har över 20 års erfarenhet inom livsmedelsindustrin, bl.a. som försäljningsdirektör
på Abba Seafood och Santa Maria. Per-Anders har även arbetat som affärsområdeschef och
inköpschef inom ICA-koncernen. Han har idag flera styrelseuppdrag inom branschen.
Aktieinnehav: 534 500 aktier och 82 000 optioner.

Richard Grönevall, f. 1966, Styrelseledamot sedan 2007.
Richard är idégivaren till varumärket Rootfruit och bolagets grundare. Richard anlitas
som ämnesexpert på produktutveckling av livsmedel av bl.a. Lantbrukarnas Riksförbund,
Sveriges lantbruksuniversitet och SIK – Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB
Aktieinnehav: 270 500 aktier

Björn Sjöström, f. 1958, Styrelseledamot sedan 2014.
Civilingenjör, ekonom och logistiker. Björn har arbetat med konsumentprodukter i många
år. Björn har bl.a. arbetat som ekonomichef och produktionschef inom Electrolux, säljoch marknadsdirektör inom Metsä-Tissue och produktions- och logistikdirektör i Pripps
Bryggerier. Björn är idag delägare och vice VD i Buzzador, ett företag verksamt inom
marknadsundersökningsområdet.
Aktieinnehav: 130 000 aktier och 40 000 optioner.
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VD
Hans Jacobsson, f. 1967, Styrelseledamot och VD sedan 2014 resp. 2013.
Utbildad civilekonom. Tidigare bl.a. Director Finance and Supply chain på General Mills
Scandinavia AB, Partner i CR&T Ventures (riskkapitalbolag i Bure-sfären) och ansvarig för
Corporate Finance på Bure IT/Infomedia. Hans har även omfattande kompetens inom
livsmedel och konsumentprodukter. Dessutom har han stor erfarenhet av företagsförvärv
och försäljningar, börsnoteringar och strukturaffärer. Han är idag även styrelseordförande
i Zinzino, noterat på AktieTorget, samt styrelseledamot i Nowa Kommunikation AB.
Aktieinnehav: 244 000 aktier och 82 000 optioner.
Fullständig förteckning över styrelsens och VD:s bolagsengagemang återfinns i memorandumets
avslutande avsnitt. Styrelseledamöterna nås på Bolagets postadress som är: Rootfruit Scandinavia AB,
Box 1, 312 21 Laholm. Bolagets kontorsadress är Industrigatan 23, 312 34 Laholm.

ÖVRIGA NYCKELPERSONER
Hans Johansson, f. 1950, Sälj- och marknadsfrågor
Hans har bakgrund från KF (1971–1979) där han gick KF:s aspirantutbildning och arbetade
som butikschef i flera olika butiker. Sedan 1979 har Hans arbetat inom nuvarande Metsä
Tissue-koncernen med över 30 år i olika chefspositioner inom sälj- och marknad.
Aktieinnehav: 250 000 aktier och 40 000 optioner.

Sven-Erik Malm, f. 1952, Sälj- och marknadsfrågor
Sven-Erik har omfattande erfarenhet av ledarskap, försäljning och marknadsarbete inom
dagligvaruhandeln och har bl.a. arbetat som försäljningschef för Colgate-Palmolive AB, där
han byggde upp den finska verksamheten. Sven-Erik har även byggt upp och lanserat företag
som Matkomfort och Linas Tvättmedel.
Aktieinnehav: 463 000 aktier och 40 000 optioner.

Hanna Åhsberg, f. 1984, Administrativt ansvarig
Hanna är den först anställda personen på Rootfruit Scandinavia AB och har varit med under
bolagets hela utveckling. Hon har god inblick i alla verksamhetsområden. Idag är Hanna
administrativt ansvarig för kontoret i Laholm.
Aktieinnehav: Inga aktier och 40 000 optioner.

REVISOR
Åsa Ragnarsson, godkänd revisor och auktoriserad redovisningskonsult hos LR Revision Kattegatt
LR Revision Kattegatt KB
Stationsgatan 37
302 50 Halmstad
Tel 035-20 20 320
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ORGANISATION
ANTAL ANSTÄLLDA

Per-Anders Öberg, Hans Johansson och Sven-Erik Malm
anlitas som sälj- och marknadschef/KAM på konsultbasis
och fakturerar 10 000 kr vardera per månad för en
deltidstjänst per person. Arbetstiden varierar vid behov.
Samtliga personer är delägare i Bolaget.

Bolaget sysselsätter idag 21 personer genom anställning
eller på konsultbasis. Inom Rootfruit Scandinavia återfinns
VD, administration och säljare, medan Laholmschips
främst sysselsätter produktionspersonal. Sysselsättningsgraden för samtliga personer motsvarar totalt
18 heltidstjänster.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Några övriga transaktioner med närstående förutom
löner, ersättningar och övrigt som redovisas inom detta
avsnitt föreligger inte.

STYRELSENS ARBETSFORMER
Styrelsen väljs på ordinarie årsstämma för ett år i taget.
Nuvarande styrelse består av ordföranden Iréne Axelsson
samt ledamöterna Per-Anders Öberg, Richard Grönevall,
Björn Sjöström och Hans Jacobsson. Tidsperioder för
ledamöternas engagemang i styrelsen återfinns i
memorandumets avslutande avsnitt. Inga förmåner
utgår efter uppdraget slut.

VIKTIGA AVTAL
Bolaget har flera viktiga avtal med flertalet större butikkedjor. Avtalsvillkoren bedöms falla inom normal affärskutym inom branschen. Därtill har Bolaget leverantörsavtal
med leverantörer av rapsolja, potatis och andra rotfrukter
samt kryddor. Dessa avtal bedöms falla inom ramen för
verksamheten och med sedvanliga affärsvillkor.

Under kommande verksamhetsår planerar styrelsen att
ha ett tiotal protokollförda sammanträden. Vid mötena
kommer bland annat affärsplaner, investeringar, budget,
finansiering, personal och avtalsfrågor att behandlas.

PATENT- OCH IMMATERIALRÄTTSLIGT SKYDD
Bolaget har registrerat varumärkena ”Rootfruit” och
”Gårdschips” hos Patent- och Registreringsverket i
Sverige.

UPPFÖRANDEKODEN
Bolaget tillämpar inte Svensk Kod för Bolagsstyrning då
Bolagets aktie inte handlas på en reglerad marknadsplats.
Därav följer att Bolaget inte har någon valberedning eller
kommitté för att behandla revisions- och ersättningsfrågor.
Dessa frågor handläggs av styrelsen.

TVISTER
Bolaget har historiskt sett inte varit inblandat i några
rättsliga förfaranden eller skiljedomsförfaranden.
POTENTIELLA INTRESSEKONFLIKTER

LÖN OCH ERSÄTTNINGAR

Ingen av styrelseledamöterna eller ledande befattningshavare har, utöver vad som nämnts inom detta avsnitt,
några potentiella intressekonflikter med Rootfruit.

Under tidigare verksamhetsår har inga arvoden eller
ersättningar utgått till styrelsen. Bolagets VD, Hans
Jacobsson, anlitas på konsultbasis och fakturerar 30 000
kr per månad för en halvtidstjänst. Styrelsen har valt att
under Bolagets uppbyggnadsskede inte anlita en VD på
heltid i syfte att hålla nere kostnaderna. Bolaget och VD
har ömsesidig rätt att säga upp avtalet med tre månaders
varsel. Avtalet gäller tills vidare. Efter avslutat uppdrag utgår ingen ersättning till varken styrelseledamöter eller VD.
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FINANSIELL INFORMATION
Den finansiella information som återges nedan är konsoliderade siffror för Rootfruit Scandinavia inklusive det helägda
dotterbolaget Laholmschips. Dessutom presenteras finansiell information för moderbolaget isolerat. Bolagets revisor
har bistått med rådgivning vid konsolideringen av räkenskaperna. Bolaget har historiskt inte presenterat en koncernredovisning i årsredovisningen i enlighet med lättnadsreglerna i Årsredovisningslagen. Räkenskaperna för helåren 2012
och 2013 är reviderade av bolagets revisor. Halvårssiffrorna är dock inte reviderade. De presenterade siffrorna är sammanställda utifrån samma redovisningsprinciper för alla perioder. Informationen är en del av memorandumet och ska
således läsas tillsammans med övrig information i memorandumet. Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen och följer
Bokföringsnämndens allmänna råd.

RESULTATRÄKNINGAR FÖR KONCERNEN
(upprättade inför detta memorandum)

Alla belopp i tusentals kronor

2014
6 mån

2013
6 mån

2013
12 mån

2012
12 mån

Nettoomsättning

7 546

5 174

11 128

8 811

Råvarukostnader

-3 669

-2 120

-5 900

-4 097

Övriga rörelsekostnader

-4 759

-3 943

-8 174

-5 942

Rörelseresultat före avskrivningar

-882

-889

-2 946

-1 228

Avskrivningar

-300

-300

-595

-594

-1 182

-1 189

-3 541

-1 822

-186

-145

-328

-485

Resultat efter finansiella poster

-1 368

-1 334

-3 869

-2 307

Årets resultat

-1 368

-1 334

-3 869

-2 307

Rörelseresultat efter avskrivningar
Finansiella poster
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RESULTATRÄKNINGAR FÖR KONCERNEN
(Upprättade inför detta memorandum)

Alla belopp i tusentals kronor

2014-06-30

2013-06-30

2013-12-31

2012-12-31

225

525

375

675

Materiella anläggningstillgångar

1 265

1 560

1 415

1 710

S:a anläggningstillgångar

1 490

2 085

1 790

2 385

2 118

2 450

1 735

2 389

Kortfristiga fordringar

2 714

2 026

1 723

1 007

Kassa och bank

1 766

116

93

202

S:a omsättningstillgångar

6 598

4 592

3 551

3 598

Summa tillgångar

8 088

6 677

5 341

5 983

691

167

425

167

Fritt eget kapital

-1 981

-2 009

-2 738

-1 653

S:a eget kapital

-1 290

-1 842

-2 313

-1 486

Långfristiga skulder

5 238

5 325

5 335

5 459

Kortfristiga skulder

4 140

3 194

2 319

2 010

S:a skulder

8 088

6 677

5 341

5 983

Summa eget kapital och skulder

8 088

6 677

5 341

5 983

2014-06-30

2013-06-30

2013-12-31

2012-12-31

Företagsinteckningar

3 700

3 700

3 700

3 700

Aktier i Laholmschips AB

3 200

3 200

3 200

3 200

6 900

6 900

6 900

6 900

Inga

Inga

Inga

Inga

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager

Eget kapital och skulder
Aktiekapital

Ställda säkerheter

Ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelser
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KASSAFLÖDESANALYSER FÖR KONCERNEN
(Upprättade inför detta memorandum)

2014
6 mån

2013
6 mån

2013
12 mån

Resultat efter finansiella poster exkl. avskrivningar

-1 068

-1 034

-3 274

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

-1 068

-1 034

-3 274

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

447

104

347

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-621

-930

-2 927

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-

-

-

2 391

977

3 042

Alla belopp i tusentals kronor
Den löpande verksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyemission

-97

-133

-224

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Amorteringar

2 294

844

2 818

Årets kassaflöde

1 673

-86

-109

93

202

202

1 766

116

93

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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NYCKELTAL FÖR KONCERNEN

Alla belopp i tusentals kronor

2014
6 mån

2013
6 mån

2013
12 mån

2012
12 mån

Nettoomsättning

7 546

5 174

11 128

8 811

46 %

-

26 %

-

8 428

6 063

14 074

10 039

-882

-889

-2 946

-1 228

-1 368

-1 334

-3 869

-2 307

Neg

Neg

Neg

Neg

1 490

2 085

1 790

2 385

Varulager

2 118

2 450

1 735

2 389

Likvida medel

1 766

116

93

202

Justerat eget kapital

-1 290

-1 842

-2 313

-1 486

Långfristiga skulder

5 238

5 325

5 335

5 459

Kortfristiga skulder

4 140

3 194

2 319

2 010

Soliditet (%)

-16 %

-28 %

-43 %

-25 %

Balansomslutning

8 088

6 677

5 341

5 983

Kassalikviditet (%)

108 %

67 %

78 %

60 %

Omsättningstillväxt (%)
Rörelsekostnader
Rörelseresultat
Årets resultat
Rörelsemarginal (%)
Anläggningstillgångar

Utdelning
Medelantal anställda (st)

-

-

-

-

16

9

10

9

NYCKELTALSDEFINITIONER					
Rörelsemarginal		Rörelseresultat/nettoomsättning
Kassalikviditet		
Omsättningstillgångar exkl. varulager/kortfristiga skulder
Soliditet		
Justerat eget kapital/balansomslutning
Justerat eget kapital		
Eget kapital + 78 % av obeskattade reserver
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RESULTATRÄKNINGAR FÖR MODERBOLAGET

Alla belopp i tusentals kronor

2014
6 mån

2013
6 mån

2013
12 mån

2012
12 mån

Nettoomsättning

7 546

5 174

11 128

8 811

Råvarukostnader

-5 653

-3 241

-8 972

-7 876

Övriga rörelsekostnader

-3 043

-2 268

-4 946

-2 993

Rörelseresultat före avskrivningar

-1 150

-335

-2 790

-2 058

-

-

-

-1

-1 150

-335

-2 790

-2 059

-82

-74

-177

-295

Resultat efter finansiella poster

-1 232

-409

-2 967

-2 354

Årets resultat

-1 232

-409

-2 967

-2 354

Avskrivningar
Rörelseresultat efter avskrivningar
Finansiella poster
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BALANSRÄKNINGAR FÖR MODERBOLAGET

Alla belopp i tusentals kronor

2014-06-30

2013-06-30

2013-12-31

2012-12-31

Materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

3 205

3 205

3 205

3 205

S:a anläggningstillgångar

3 205

3 205

3 205

3 205

128

245

128

245

1 852

1 426

1 590

903

Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank

901

6

4

4

S:a omsättningstillgångar

2 881

1 677

1 722

1 152

Summa tillgångar

6 086

4 882

4 927

4 357

Aktiekapital

691

167

425

167

Fritt eget kapital

911

770

18

202

S:a eget kapital

1 602

937

443

369

Långfristiga skulder

1 762

2 271

2 260

2 275

Eget kapital och skulder

Kortfristiga skulder

2 722

1 674

2 224

1 714

S:a skulder

4 484

3 945

4 484

3 989

Summa eget kapital och skulder

6 086

4 882

4 927

4 357

2014-06-30

2013-06-30

2013-12-31

2012-12-31

Företagsinteckningar

3 700

3 700

3 700

3 700

Aktier i Laholmschips AB

3 200

3 200

3 200

3 200

6 900

6 900

6 900

6 900

Inga

Inga

Inga

Inga

Ställda säkerheter

Ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelser
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KASSAFLÖDESANALYSER FÖR MODERBOLAGET
2014
6 mån

2013
6 mån

2013
12 mån

Resultat efter finansiella poster

-1 232

-409

-2 967

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

-1 232

-409

-2 967

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

236

-563

-60

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-996

-972

-3 027

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-

-

-

2 391

977

3 041

-498

-4

-14

1 893

973

3 027

897

2

0

4

4

4

901

6

4

Alla belopp i tusentals kronor
Den löpande verksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Amorteringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

NYCKELTAL FÖR MODERBOLAGET
Alla belopp i tusentals kronor

2014
6 mån

2013
6 mån

2013
12 mån

2012
12 mån

Nettoomsättning

7 546

5 174

11 128

8 811

26%

-

Omsättningstillväxt (%)

46%

Rörelseresultat

-1 150

-335

-2 790

-2 059

Årets resultat

-1 232

-409

-2 967

-2 354

Rörelsemarginal (%)

Neg

Neg

Neg

Neg

3 205

3 205

3 205

3 205

Varulager

128

245

128

245

Likvida medel

901

6

4

4

1 602

937

443

369

Långfristiga skulder

1 762

2 271

2 260

2 275

Kortfristiga skulder

2 722

1 674

2 224

1 714

26%

19%

9%

8%

Balansomslutning

6 086

4 882

4 927

4 357

Kassalikviditet (%)

101%

86%

72%

53%

5

5

5

4

Anläggningstillgångar

Justerat eget kapital

Soliditet (%)

Medelantal anställda (st)
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KOMMENTARER TILL DEN
FINANSIELLA INFORMATIONEN
INTÄKTER

Rootfruit Scandinavia fick tillgång till en produktionsanläggning för chips samt varumärket Gårdschips. Bolaget
har valt att använda försiktighetsprincipen vilken innebär en
restriktiv värdering av tillgångar. Produktionsanläggningen
värderades till bokfört värde i Laholmschips, dvs. inga
övervärden bokfördes. Det egna kapitalet i Laholmschips
AB uppgick vid förvärvs-tidpunkten till ca 1 700 TSEK,
vilket ställt mot köpeskillingen på 3 200 TSEK, och då inga
andra övervärden bokfördes, föranledde en goodwillpost
om 1 500 TSEK. Med hänvisning till försiktighetsprincipen
skedde därmed ingen omvärdering av varumärket. Normal
avskrivningstakt på goodwill är 5–20 år där Bolaget har valt
att skriva av goodwillen på fem år med en årlig avskrivning
på 300 TSEK. Vid bokslutsdagen 31 december 2014
kommer endast 75 TSEK av goodwillen att återstå.
Restvärdet för goodwill uppgick per 31 december 2013
till 375 TSEK och per 30 juni 2014 till 225 TSEK.

Rootfruit Scandinavia med dotterbolag är en koncern
som befinner sig i stark tillväxt. Under första halvåret
2014 ökade intäkterna med 46 % jämfört mot samma
period föregående år. En stor del av de centrala avtal som
koncernen har med stora butikskedjor har tecknats inom
det senaste året. Det fulla värdet av dessa kontrakt har
ännu inte realiserats.
KOSTNADER
Som en följd av den snabba tillväxten har även
rörelsekostnaderna ökat. Rörelsekostnaderna ökade med
4 035 TSEK eller 40 % mellan 2012 och 2013, främst
på grund av engångskostnader för omställning av råvaruinköp i samband med att Bolaget renodlade sin strategi
mot att endast använda närproducerade råvaror. Bolaget
har även investerat i sälj- och marknadsresurser i syfte att
ta marknadsandelar, vilket resulterat i högre personalkostnader. Därtill har Bolagets fraktkostnader ökat i
takt med att den ökade försäljningen inneburit ett större
varuflöde. Motsvarande ökning av rörelsekostnaderna var
2 365 TSEK eller 39 % för första halvåret 2014 jämfört
med samma period 2013, präglat av samma orsaker
som ovan.

Koncernens materiella anläggningstillgångar uppgick
till 1 560 TSEK och 1 265 TSEK per 31 december 2013
resp. 30 juni 2014. Dessa består främst av produktionsutrustning för chipstillverkning. Koncernen tillämpar tio
års avskrivningstid på maskiner och det bokförda värdet
består i huvudsak av en optisk avsyningsmaskin som
köptes år 2008. Koncernen har inte gjort några
ytterligare investeringar under 2014.

De historiska siffrorna återspeglar att koncernen ännu
inte uppnått break-even resultatmässigt vilket ledningen
bedömer kommer att ske under hösten 2014. Verksamheten har stora möjligheter att utnyttja skalfördelar då en
högre omsättning ger en bättre lönsamhet per viktenhet
givet fasta kostnader för produktionsutrustning samt
sälj- och marknadsresurser.

Rootfruits ledning avser att investera i ytterligare
produktionsutrustning under hösten 2014 i syfte att
öka produktionskapaciteten. Investeringarna beräknas
till 2–3 MSEK och bedöms som kritisk för att uppnå den
budgeterade omsättningen för 2015. Ledningen
bedömer att nuvarande produktionstakt periodvis är
nära maximalt utnyttjande. Bolaget räknar med att
en ökad produktionskapacitet kommer att innebära
förbättrade nyckeltal såsom t.ex. producerad kvantitet i
förhållande till produktionspersonal (arbetade timmar,
lönekostnader etc.).

AVKASTNING PÅ EGET OCH TOTALT KAPITAL
Avkastningen på eget såväl på totalt kapital har varit
negativ under samtliga perioder.
INVESTERINGAR OCH ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Rootfruit Scandinavia förvärvade år 2010 Laholmschips
AB för köpeskillingen 3 200 TSEK. Förvärvet innebar att
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OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Varulager och kortfristiga fordringar ökade från 3 396
TSEK till 3 458 TSEK mellan boksluten 2012 resp. 2013.
I juni 2014 uppgick dessa till 4 832 TSEK. Ökningen
under 2014 på 1 374 TSEK är främst hänförlig till ökad
kapitalbindning i varulager och kundfordringar till följd
av kraftigt ökad omsättning.

Bolaget hade långfristiga skulder uppgående till 5 459
TSEK resp. 5 335 TSEK vid utgången av 2012 resp. 2013.
Motsvarande belopp uppgick till 5 238 TSEK per 30 juni
2014.
I Rootfruit Scandinavia finns ett företagslån hos Laholms
Sparbank om 1 191 TSEK med 5,45 % i ränta. Bolaget
har även en checkkredit på 500 TSEK. Därtill finns ett
lån från ALMI om 838 TSEK till 8,08 % ränta.

EGET KAPITAL
Koncernen har ett negativt eget kapital även om eget
kapital i respektive koncernbolag är positivt. Per 30 juni
2014 uppgick koncernens egna kapital till -1 290 TSEK.
Vid samma tidpunkt uppgick aktiekapitalet i Rootfruit
Scandinavia AB till 690,7 TSEK och det egna kapitalet till
1 603 TSEK. I Laholmschips AB uppgick aktiekapitalet till
60 TSEK och det egna kapitalet till 68,7 TSEK.

I Laholmschips finns två företagslån hos Laholms
Sparbank om totalt 2 025 TSEK till 4,8 % ränta.
Därutöver har Bolaget en checkkredit om 1,3 MSEK.
KORTFRISTIGA SKULDER
Bolagets kortfristiga skulder har ökat från 2 010 TSEK till
2 319 TSEK mellan 2012 och 2013. Under första halvåret
2014 uppgick dessa till 4 140 TSEK. Ökningen är en
direkt följd av Bolagets tillväxt.

Anledningen till koncernens negativa egna kapital består
av flera orsaker: vid upprättandet av konsolidering matchas
värdet på aktier i dotterbolag (3 200 TSEK) mot dels
goodwill (1 500 TSEK vid förvärvet) och dels eget kapital
i Laholmschips (1 700 TSEK vid förvärvet). Vid tidpunkten
för förvärvet tar dessa delar ut varandra. För att utveckla
varumärket Gårdschips har Bolaget valt att investera i
försäljning och marknadsföring samt en omarbetad
produktserie, vilket har belastat koncernens resultat.
Därtill har Bolaget valt en försiktig värdering av den
goodwill om 1 500 TSEK som uppstod i samband med
förvärvet vilket inneburit relativt stora årliga avskrivningar
om 300 TSEK.

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Bolaget har idag utställda företagsinteckningar om
3,7 MSEK samt ställda säkerheter avseende aktierna i
Laholmschips om 3,2 MSEK. Säkerheterna har ställts
ut till Bolagets långivare.
KASSAFLÖDE
Bolaget har för samtliga perioder haft ett negativt kassaflöde från den löpande verksamheten. För helåret 2013
uppgick underskottet till -2 927 TSEK. Under det första
halvåret 2013 uppgick underskottet till -930 TSEK och
för motsvarande period 2014 uppgick underskottet till
-621 TSEK.

Bolaget ser långsiktigt på förvärvet av Laholmschips AB.
Genom förvärvet fick koncernen en egen produktionsanläggning vilket har minskat beroendet av underleverantörer. Därtill ingick rättigheten till varumärket
Gårdschips som därefter utvecklats mycket väl. Vid slutet
av augusti 2014 har Gårdschips försäljning mot konsument
på rullande tolv månaders basis ökat med ca 35 % jämfört
med föregående år. Dessutom lanserades en omarbetad
serie av Gårdschips under september 2014 som beräknas
medföra en väsentligt ökad försäljningstillväxt under det
närmaste året.

Underskotten är hänförliga till av att Bolaget befunnit sig
i ett uppbyggnadsskede vilket medfört investeringar i
sälj- och marknadsresurser. För att hålla nere på kostnaderna
anlitar Bolaget flera av dess seniora säljresurser deltid
på konsultbasis. Dessa personer är dessutom aktieägare
i Bolaget vilket stärker deras incitament att uppnå goda
resultat i verksamheten.

Bolaget räknar med att koncernens egna kapital kommer att
förbättras markant under de närmaste åren. Föreliggande
nyemission om ca 6,1 MSEK kommer att helt återställa
det egna kapitalet i koncernen. Därtill kommer under året
ingångna centrala avtal, en ny serie Gårdschips och en
mer effektiv produktion att leda till väsentligt förbättrade
rörelseresultat och ytterligare stärka det egna kapitalet.

Bolaget har vid flera tillfällen genomfört nyemissioner vilka
har tillfört Bolaget likvida medel. Under 2013 tillfördes
3 042 TSEK genom tre nyemissioner. Under första
halvåret 2014 har två nyemissioner genomförts som
tillförde Bolaget 2 391 TSEK. Teckningskursen vid den
senaste nyemissionen var 3 kr per aktie.
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Bolaget har under samtliga perioder amorterat av på sina
långfristiga skulder. Under 2013 amorterades 224 TSEK
och under första halvåret 2014 amorterades 97 TSEK.
MEDELANTAL ANSTÄLLDA
Bolagets medelanställda uppgick till 9 resp. 10 st.
för 2012 resp. 2013. För första halvåret 2014 uppgick
medelantalet anställda till 16 st.
FÖRÄNDRING AV BOLAGETS FINANSIELLA
STÄLLNING EFTER SENAST LÄMNADE REDOVISNING
Efter 30 juni 2014 har det inte inträffat några händelser
som haft en väsentlig påverkan på bolagets ekonomiska
ställning. Per 1 september 2014 har Bolaget även centrala
avtal med ICA, Coop Norge och danska SuperGros.
I samband med lansering av ny serie eller ökad distribution
genom centrala avtal ökar kostnaderna generellt, vilket
innebär att Bolagets marginaler minskar under ett kortare
uppbyggnadsskede innan volymerna byggts upp.
HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING
Till memorandumet har följande dokument införlivats
genom hänvisning till att de finns tillgängliga på Bolagets
hemsida: årsredovisningar för 2012 och 2013 jämte
revisionsberättelser för Rootfruit Scandinavia AB och
Laholmschips AB. Dessa finns att hämta på www.rootfruit.
och www.aktietorget.se.

Tidplan för finansiell rapportering
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Bokslutslutskommuniké 2014:

12 mars 2015

Delårsrapport Q1 2015:

7 maj 2015

Årsstämma 2015:

13 maj 2015

AKTIEÄGARE
2014-09-30
Namn

Antal aktier

Antal röster

% aktier/röster

Per-Anders Öberg gm bolag

534 500

534 500

15,5%

Sven-Erik Malm gm bolag

463 000

463 000

13,4%

Gavia Food Holding AB

333 500

333 500

9,7%

Richard Grönevall

270 500

270 500

7,8%

Golinn AB

256 500

256 500

7,4%

Iréne Axelsson

254 000

254 000

7,4%

Hans Johansson gm bolag

250 000

250 000

7,2%

Hans Jacobsson gm bolag

244 000

244 000

7,1%

Ola Öberg

135 000

135 000

3,9%

Pontus Ekehult gm bolag

131 500

131 500

3,8%

Björn Sjöström

130 000

130 000

3,8%

iFood AB

100 000

100 000

2,9%

50 000

50 000

1,4%

Agnes Backegårdh
Övriga 19 aktieägare
Totalt

301 000

301 000

8,7%

3 453 500

3 453 500

100,0%

Antal aktier

Antal röster

% aktier/röster

Aktiefördelning efter emissionen*
Vid fulltecknad emission
Namn
Per-Anders Öberg gm bolag

534 500

534 500

11,0%

Sven-Erik Malm gm bolag

463 000

463 000

9,5%

Gavia Food Holding AB

333 500

333 500

6,9%

Richard Grönevall

270 500

270 500

5,6%

Golinn AB

256 500

256 500

5,3%

Iréne Axelsson

254 000

254 000

5,2%

Hans Johansson gm bolag

250 000

250 000

5,2%

Hans Jacobsson gm bolag

244 000

244 000

5,0%

Ola Öberg

135 000

135 000

2,8%

Pontus Ekehult gm bolag

131 500

131 500

2,7%

Björn Sjöström

130 000

130 000

2,7%

iFood AB

100 000

100 000

2,1%

50 000

50 000

1,0%

301 000

301 000

6,2%

Förestående nyemission

1 400 000

1 400 000

28,8%

Totalt

4 853 500

4 853 500

100,0%

Agnes Backegårdh
Övriga 19 aktieägare

*: Tabellen ovan återspeglar inte ingångna avtal för teckningsförbindelser i syfte att åskådliggöra den totala effekten av föreliggande nyemission.
Vid beaktan av avtalade teckningsåtaganden om 1 554 000 kronor erbjuds nya aktieägare totalt 1 042 667 nyemitterade aktier uppgående till en
emissionslikvid om 4 535 600 kronor. Det motsvarar 21,5 % av det totala antalet aktier/röster. Teckningsåtagandena beskrivs mer detaljerat på sid. 40.
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AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
Händelse

Ökning
antal aktier

Total
antal aktier

Ökning av
aktiekapital

Totalt
aktiekapita

Kvotvärde

1 000

1 000

100 000

100 000

100

1 177

17 700

117 700

100

2006

Bolagsbildning

2012

Nyemission

177

2012

Nyemission

150

1 327

15 000

132 700

100

2012

Nyemission

341

1 668

34 100

166 800

100

2013

Nyemission

705

2 373

70 500

237 300

100

2013

Nyemission

445

2 818

44 500

281 800

100

2013

Nyemission

1 428

4 246

142 800

424 600

100

2014

Nyemission

1 000

5 246

100 000

524 600

100

2014

Nyemission

1 661

6 907

166 100

690 700

100

2014

Split 500:1

3 446 593

3 453 500

0

690 700

0,20

2014

Listningsemission*

1 400 000

4 853 500

280 000

970 700

0,20

*: Ökning av aktiekapitalet vid fulltecknad nyemission.
Samtliga aktier är fullt betalda.

OPTIONSPROGRAM

Hans Johansson, Hanna Åhsberg och Björn Sjöström med
vardera 40 000 st. Dessutom ägs 10 000 st. av Fredrik
Reling och 10 000 st. kvarstår i Laholmschips.

Bolaget har idag två utestående options-program. Det
första löper ut den 1 mars 2015 och omfattar 126 000
optioner till ett lösenpris av 11,90 kr. Optionerna är
fördelade mellan Hans Jacobsson, Iréne Axelsson och
Per-Anders Öberg med vardera 42 000 st.
Det andra optionsprogrammet löper ut den 31 maj 2017
till ett lösenpris om 4,40 kr och omfattar 300 000
optioner. Dessa är fördelade mellan Hans Jacobsson,
Iréne Axelsson, Per-Anders Öberg, Sven-Erik Malm,
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INFORMATION OM DE AKTIER
SOM ERBJUDS
Aktiekapitalet i Rootfruit Scandinavia uppgår före
nyemissionen till 690 700 kronor, fördelat på 3 453 500
aktier. Efter genomförd nyemission av 1 400 000 aktier
kommer aktiekapitalet att uppgå till 970 700 kronor.
Bolaget kommer då att ha 4 853 500 aktier. Enligt den
nuvarande bolagsordningen kan antalet aktier i Bolaget
uppgå till maximalt 10 000 000 aktier.

som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som
inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock
normal svensk kupongskatt (se sid. 44, Skatteaspekter i
Sverige).
UTSPÄDNINGSEFFEKTER
Samtliga aktier som erbjuds i erbjudandet ingår i den
nyemission som Bolaget genomför. Det sker därmed
ingen försäljning av befintliga aktier. För befintliga aktieägare
som inte tecknar sig i föreliggande emission uppstår en
utspädningseffekt om totalt 1 400 000 nyemitterade
aktier, vilket motsvarar ytterligare cirka 41 % aktier i
Rootfruit Scandinavia om emissionen fulltecknas.
Utspädningseffekter har beräknats såsom emitterade
aktier dividerat med antal aktier före nyemissionen.

Alla aktier i Bolaget berättigar till vardera en röst.
Samtliga aktier har lika rätt till utdelning och del i
Bolagets vinst och andel i tillgångar vid en likvidation.
Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt vid emission, i
proportion till befintligt innehav. Aktierna är upprättade
enligt svensk rätt och denominerade i svenska kronor.
AKTIEBOK
Bolagets aktiebok kontoförs av Euroclear Sweden AB,
Box 7822, 103 97 STOCKHOLM, som registrerar
aktierna på den person som innehar aktierna.

Det finns inga ytterligare bemyndiganden eller åtaganden
utöver föreliggande nyemission från bolagsstämma som
påverkar antalet aktier I Bolaget.

HANDELSBETECKNING

ÖVRIG INFORMATION OM AKTIERNA

Handelsbeteckningen för Bolagets aktie kommer att
vara ROOT. ISIN-kod för aktien är SE0006260865.

Bolagets aktier kan fritt överlåtas på annan part. Aktierna
är ej föremål för erbjudande som lämnats till följd av
budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Bolagets
aktie har ej heller varit föremål för offentligt uppköpserbjudande under det innevarande eller föregående
räkenskapsåret. För att ändra aktieägarnas rätt i Bolaget
krävs ett bolagsstämmobeslut med kvalificerad majoritet.

UTDELNING
Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna
medför rätt till utdelning från och med räkenskapsåret
2014. Eventuell utdelning beslutas av ordinarie årsstämma.
Utbetalning ombesörjs av Euroclear Sweden AB. Avdrag
för preliminär skatt ombesörjs normalt av Euroclear eller,
beträffande förvaltar-registrerade aktier, av förvaltaren.
Rätt till utdelning tillfaller den på fastställd avstämningsdag,
som bestäms av bolagsstämman, är registrerad som ägare
i den av Euroclear förda aktieboken. Aktieägare har rätt till
andel i överskott vid en eventuell likvidation i förhållande till
det antal aktier som innehavaren äger.

VÄRDERING AV AKTIERNA
Värderingen som ligger till grund för emissionskursen i
erbjudandet bygger på nedlagda investeringar gjorda
av Bolaget samt styrelsens bedömning av marknadspotential
och förväntad avkastning. Bedömningen grundar sig på den
förväntade framtida försäljningsnivån och de ekonomiska
budgetar som ligger till grund för den planerade
expansionen av verksamheten. Styrelsen gör den samlade
bedömningen att teckningskursen 4,35 kronor utgör
en skälig värdering av Bolaget utifrån dagens marknadssituation. Värderingen av Bolaget är ”pre-money”
ca 15 miljoner kronor.

I det fall någon aktieägare inte kan nås genom Euroclear
kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet mot
Bolaget och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget.

LOCK UP-AVTAL

Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller
särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför
Sverige och utbetalning sker via Euroclear på samma sätt

Ett avtal har i samråd med AktieTorget slutits mellan
Rootfruit och de större aktieägarna tillika
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LIKVIDITETSGARANT

styrelseledamöter och VD vilket innebär att dessa
förbinder sig att inte sälja mer än tio procent av sina
aktier under det första året efter att Bolaget har noterats
på AktieTorget. Denna grupp motsvarar 68 procent av
aktierna i Bolaget, kapital såväl som röster, innan den
förestående nyemissionen. De ägare som omfattas av
avtalet är Per-Anders Öberg gm bolag, Sven-Erik Malm
gm bolag, Gavia Food Holding AB, Richard Grönevall,
Iréne Axelsson, Hans Johansson gm bolag och Hans
Jacobsson gm bolag.

Rootfruit Scandinavia har inget avtal med någon part
om att garantera likviditeten i handeln av aktien.

TECKNINGSFÖRBINDELSER
Flera av Bolagets nuvarande aktieägare har lämnat
teckningsförbindelser i samband med föreliggande
nyemission. De samlade åtagandena uppgår till ett
belopp om 1 554 400 kronor. Dessa förbindelser har
villkorats av att tecknarna garanteras full tilldelning i
nyemissionen. Det innebär att 1 042 667 aktier
motsvarande 4 535 600 kronor tilldelas nya aktieägare
i nyemissionen. Avtalet för teckningsförbindelserna
medger dock en möjlighet för tecknarna att vid fulltecknad
emission, exklusive tecknarnas åtagande, fritt välja att
lämna hela eller delar av sitt teckningsutrymme till förmån
för nya aktieägare. Styrelsen för Rootfruit Scandinavia
kommer vid tilldelningen av nyemitterade aktier eftersträva
en bred ägarspridning. Vid överteckning kan därför tecknare
tilldelas ett mindre antal aktier än vad som ursprungligen
tecknats. Det innebär med andra ord att om föreliggande
nyemission övertecknas med 1 554 400 kronor kan
tecknarna frivilligt välja att lämna företräde till nya
aktieägare för att underlätta AktieTorgets spridningskrav.
Ingen ersättning utgår till tecknarna för deras åtaganden.
De aktieägare som omfattas av
teckningsåtaganden är följande:
Tecknare

Belopp

Avtalsdatum

500 000

2014-10-01

Per-Anders Öberg

340 000

2014-10-01

Sven-Erik Malm

300 000

2014-10-01

Hans Jacobsson

Gavia Food Holding AB

200 000

2014-10-01

Hans Johansson gm bolag

60 000

2014-10-01

Per Edlund

52 200

2014-10-01

Anders Lundin

52 200

2014-10-01

Ola Jintoft

50 000

2014-09-22

Totalt

1 554 400
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RISKFAKTORER
En investering i Rootfruit Scandinavia utgör en affärsmöjlighet, men innebär också risker. Dessa kan p.g.a.
omvärldsfaktorer och Bolagets affärsinriktning vara svåra
att kvantifiera. Hela det investerade kapitalet kan förloras.
I företag med ringa eller begränsad historik kan risken
ses som extra stor. För att bedöma Bolaget är det viktigt
att beakta de personer som skall driva verksamheten,
deras bakgrund, samt riskprofilen i den verksamhet som
skall bedrivas. Den som överväger att teckna sig för köp
av aktier i Rootfruit bör inhämta råd från kvalificerad
rådgivare. Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som
har betydelse för bedömningen av Bolaget och dess aktie.
Riskfaktorerna är inte framställda i prioriteringsordning
och gör inte anspråk på att vara heltäckande.

som förespeglas i det här memorandumet. Försäljningen
kan bli lägre och marknadsetableringen ta längre tid än
vad Bolaget idag har anledning att förvänta sig.
MISSVÄXT AV SKÖRDAR
Rootfruits chips produceras primärt av potatis och andra
rotfrukter. Tillgång och marknadsprissättning av dessa
råvaror är beroende på yttre faktorer som påverkar
skörden. Sämre skördar driver normalt upp råvarupriserna
och ökar Bolagets inköpskostnader. Dessa ökningar
försämras Bolagets lönsamhet i den mån de inte kan tas
ut mot Bolagets kunder.
MARKNADSRISKER
AKTIENS LIKVIDITET

BOLAGSRISKER

Rootfruits aktie är idag inte likvid. Aktien kommer däremot
att tas upp till handel på AktieTorget under förutsättning
att bl.a. spridningskravet för aktien är uppfyllt och att den
nu aktuella nyemissionen genomförs. Det finns ingen
garanti för att aktier förvärvade genom nyemissionen kan
säljas till för innehavaren acceptabla nivåer vid varje given
tidpunkt.

BEGRÄNSADE RESURSER
Rootfruit är ett litet företag med begränsade resurser
vad gäller ledning, administration och kapital. För genomförandet av strategin är det av vikt, att resurserna
disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns
en risk att Bolagets resurser inte räcker till och därmed
drabbas av finansiellt och operativt relaterade problem.

KURSFALL PÅ AKTIEMARKNADEN

BEROENDE AV NYCKELPERSONER
OCH MEDARBETARE

Aktiemarknaden kan generellt gå ner av olika orsaker
så som räntehöjningar, politiska utspel, valutakursförändringar och sämre konjunkturella förutsättningar.

Rootfruit baserar sin framgång på ett fåtal personers
kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är beroende
av att i framtiden kunna finna kvalificerade medarbetare.
Bolaget kommer i framtiden att arbeta hårt med att
minska beroendet genom en god dokumentation av
rutiner och arbetsmetoder.

Aktiemarknaden präglas även till stor del av psykologiska
faktorer. En aktie som Rootfruit aktie påverkas på samma
sätt som alla andra aktier av dessa faktorer, vilka till sin
natur många gånger kan vara problematiska att förutse
och skydda sig mot.

INTJÄNINGSFÖRMÅGA OCH KAPITALBEHOV
Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat,
innan Bolaget når ett positivt kassaflöde. Det kan inte
heller uteslutas att Rootfruit i framtiden kan komma att
söka nytt externt kapital. Det finns inga garantier att det
i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor.
Ett misslyckande i att generera vinster i tillräcklig
omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde.
FÖRSÄLJNINGSRISK
Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som
Bolaget säljer får det genomslag på marknaden
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BOLAGSORDNING
§9
Anmälan till stämma
Rätt att delta i stämma har sådan aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3
stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget
senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid
antalet biträden skall uppges. Denna dag får inte vara
söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton,
julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte
vardagen före stämman.

BOLAGSORDNING FÖR ROOTFRUIT
SCANDINAVIA AB (PUBL)
(org. nr 556717-1185)
§1
Firma
Bolagets firma är Rootfruit Scandinavia AB. Bolaget är
publikt (publ).
§2
Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Laholms kommun i Hallands
län.

§10
Ärenden på årsstämman
På årsstämman skall följande ärenden förekomma.

§3
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av snacksprodukter samt därmed förenlig verksamhet.

1.
2.
3.
4.
5.

§4
Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och
högst 2 000 000 kronor.

6.

§5
Antal aktier
Bolaget skall ha lägst 2 500 000 och högst 10 000 000
aktier.

7.

§6
Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre ledamöter och högst sju
ledamöter med högst två suppleanter. Består styrelsen av
tre ledamöter skall minst en suppleant utses.

Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Godkännande av förslaget till dagordning.
I förekommande fall val av en eller flera justeringsmän.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
samt i förekommande fall koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse.
Beslut angående
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
samt i förekommande fall koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse,
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och
verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
9. Val av styrelse och revisor samt i förekommande
fall styrelsesuppleanter
10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman
enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden till dess
nästa årsstämma har hållits.
§7
Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en
och högst två revisorer.
§8
Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post-och Inrikes Tidningar och på bolagets
webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens
Industri. Kallelse kan ske tidigast sex veckor och senast
fyra veckor före bolagsstämman.
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§11
Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1 jan–31 dec.
§12
Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen
är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad
på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket
6–8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de
rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen
(2005:551).
Denna bolagsordning är antagen på årsstämma
2014-05-26.
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SKATTEASPEKTER I SVERIGE
INLEDNING

schablonregeln användas. Denna regel innebär att
omkostnadsbeloppet får beräknas till 20 procent av
försäljningspriset efter avdrag för försäljningskostnader.

Följande sammanfattning av skatte-konsekvenser för
investerare, som är eller blir aktieägare i Rootfruit
Scandinavia genom denna nyemission, är baserad på
aktuell lagstiftning och är endast avsedd som allmän
information.

Privatpersoner – Vid försäljning av aktier beskattas fysiska
personer och dödsbon för kapitalvinsten i inkomstslaget
kapital. Skattesatsen är för närvarande 30 procent. Kapitalförlust på aktier är samma år avdragsgill mot vinst på
andra aktier eller mot andra marknadsnoterade delägarrätter (med undantag för andelar i investeringsfonder
som innehåller endast svenska fordringsrätter). Till den
del förlusten inte är fullt ut avdragsgill enligt ovan är den
avdragsgill med 70 procent mot andra kapitalinkomster.
Om det uppkommer ett underskott i inkomstslaget
kapital, medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst
och näringsverksamhet samt fastighetsskatt med 30
procent för underskott som uppgår till högst 100 000
kronor och med 21 procent för underskott därutöver.
Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår.

Den skattemässiga behandlingen av varje enskild aktieägare beror delvis på dennes egen situation. Särskilda
skattekonsekvenser, som ej finns beskrivna i det följande,
kan bli aktuella för vissa kategorier av skattskyldiga,
inklusive personer ej bosatta i Sverige. Framställningen
omfattar bland annat inte de fall där aktie innehas som
omsättningstillgång eller innehas av handelsbolag.
UTDELNING
Mottagen utdelning är i sin helhet skattepliktig för fysiska
personer och dödsbon. Beskattning sker i inkomstslaget
kapital. Skattesatsen är för närvarande 30 procent.

Juridiska personer – Juridiska personer utom dödsbon
beskattas för kapitalvinster i inkomstslaget näringsverksamhet för närvarande till skattesatsen 22 procent.
Vinsten beräknas dock enligt vanliga regler.

För juridiska personers innehav av så kallade kapitalplaceringsaktier gäller att hela utdelningen utgör skattepliktig inkomst av näringsverksamhet. Skattesatsen är
för närvarande 22 procent.

Kapitalförluster på aktier, som innehas som kapitalplacering, får endast kvittas mot kapitalvinster på aktier
och aktierelaterade instrument. Om vissa villkor är uppfyllda
kan förlust även kvittas mot kapitalvinster på aktier och
aktierelaterade instrument som uppkommit i bolag inom
samma koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger. En inte utnyttjad förlust får utnyttjas mot
kapitalvinst på aktier eller aktierelaterade instrument utan
begränsning framåt i tiden.

För svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar föreligger skattefri utdelning på så kallade näringsbetingade
aktier. Noterade andelar anses näringsbetingade under
förutsättning att andelsinnehavet motsvarar minst 10
procent av rösterna eller att innehavet betingas av
rörelsen. Skattefrihet för utdelning på noterade aktier
förutsätter att aktierna inte avyttras inom ett år från det att
aktierna blev näringsbetingade för innehavaren. Kravet på
innehavstid måste inte vara uppfyllt vid utdelningstillfället.

För näringsbetingat innehav av noterade aktier gäller för
närvarande att ingen avdragsrätt föreligger för förluster
samtidigt som vinster ej är skattepliktiga under förutsättning att aktierna inte avyttras inom ett år från det att
andelarna blivit näringsbetingade hos innehavaren.

FÖRSÄLJNING AV AKTIER
Genomsnittsmetoden – Vid avyttring av aktier i Rootfruit
Scandinavia skall genomsnittsmetoden användas oavsett
om säljaren är en fysisk eller en juridisk person. Enligt
denna metod skall anskaffningsvärdet för en aktie utgöras
av den genomsnittliga anskaffningskostnaden för aktier
av samma slag och sort beräknat på grundval av faktiska
anskaffningskostnader och hänsyn taget till inträffade
förändringar (såsom split eller fondemission) avseende
innehavet. Som ett alternativ till genomsnittsmetoden
kan ifråga om marknadsnoterade aktier den s.k.

Fåmansaktiebolag – För fåmansaktiebolag gäller särskilda
regler. Dessa berör dock endast sådana aktieägare eller
närstående denne, som är verksamma i Bolaget i betydande
omfattning. Beskrivningen av prospektet avser endast fall
där ägaren är passiv, och dessa särskilda regler behandlas
därför inte närmare här.
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INVESTERINGSSPARKONTO
För fysiska personer som innehar aktierna i Investeringssparkonto utgår ingen reavinst-skatt vid försäljning av
aktierna. Det föreligger inte heller någon avdragsrätt vid
förlust vid eventuell försäljning av aktierna. För eventuell utdelning på aktierna erläggs ingen källskatt. All beskattning
sker via en avkastningsskatt som baseras på kapitalbasen
för kontot, oavsett om det gjorts vinst eller förlust på kontot.
Avkastningsskatten är ca 0,50 procent, och betalas varje år.
KUPONGSKATT
För aktieägare bosatta i utlandet, som erhåller utdelning
från Sverige, innehålls normalt kupongskatt. Skattesatsen
är för närvarande 30 procent, som i allmänhet reduceras
genom tillämpligt dubbelbeskattningsavtal. För utländskt
bolag som innehaft näringsbetingad aktie i minst ett år
kan dock utdelningen vara skattefri om skattefrihet hade
förelegat om det utländska Bolaget hade varit ett svenskt
företag. I Sverige är det normalt Euroclear, som svarar för
att kupongskatt innehålls. I de fall aktier är förvaltarregistrerade, svarar förvaltaren för kupongskatteavdraget.

45

KOMPLETT FÖRTECKNING AV
STYRELSELEDAMÖTERNAS OCH
VD:S SAMTLIGA UPPDRAG UNDER
DE SENASTE FEM ÅREN
Namn
Iréne Axelsson
Rootfruit Scandinavia AB
Laholmschips AB
Aktiebolaget Chalmersinvest
Bostadsrättsföreningen Häggen 17:10

Org nummer

Befattning
Styrelseordförande
556717-1185
Ordförande
556479-8055
Ordförande
556275-3193
Ledamot
769607-7838
Suppleant
Ledamot
Suppleant
Ledamot
Cryptzone Digital AB
556652-1554
Ledamot
Cryptzone Group AB
556646-3013
Extern firmatecknare
Cryptzone International Aktiebolag
556632-2433
Ledamot
Cryptzone Research & Development Aktiebolag 556550-5699
Ledamot
Encubator AB
556664-7805
Ledamot
Encubator Holding AB
556512-5860
Ledamot
Best Mex Co Aktiebolag
556293-2037
Likvidator
Ledamot
Suppleant
Likvidation avslutad 2011-11-30
Donnergymnasiet AB
556540-8381
Ledamot
EVRY One Outsourcing Services Uppsala AB
556252-9551
Ledamot
Färska örter på Neongatan AB
556318-9793
Suppleant
Särskild delgivningsmottagare
Suppleant
Lederhausen Aktiebolag
556129-7184
Likvidator
Ledamot
Suppleant
Likvidation avslutad 2011-11-30
Nordfalks AB
556068-4986
Ledamot
Suppleant
Santa Maria AB
556047-5658
Extern firmatecknare
Suppleant
Taljegården Fastighets AB
556339-9335
Suppleant

Tid
2012-06-08 –
2014-03-14 –
2005-09-06 –
2014-02-21 –
2013-02-19 – 2014-02-21
2011-06-21 – 2013-02-19
2009-06-16 – 2011-06-21
2013-08-01 –
2013-07-17 –
2013-08-02 –
2013-08-02 –
2006-10-16 –
2006-10-16 –
2011-04-13 – 2011-11-30
2010-05-19 –2011-04-13
2009-10-20 – 2010-05-19
2006-12-14 – 2010-03-18
1997-09-11 – 2000-10-19
2010-09-14 – 2011-06-17
2010-09-10 – 2011-06-17
2009-10-26 – 2010-09-14
2011-04-15 – 2011-11-30
2010-05-21 – 2011-04-15
2009-10-19 – 2010-05-21
2010-05-21 – 2011-06-16
2009-10-20 – 2010-05-21
2010-03-16 – 2011-08-29
2007-10-26 – 2010-03-16
2007-12-21 – 2011-07-04

Iréne Axelsson har under de senaste fem åren inte haft en direkt ägarandel som överstiger tio procent i något bolag.
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Namn
Per-Anders Öberg
Rootfruit Scandinavia AB
Laholmschips AB
Enjoy Wine & Spirits AB
Mat på Jobbet Svenska AB
OKPA AB
Bostadsrättsföreningen Hedåssexan

Org nummer

Santa Maria AB

556047-5658

556717-1185
556479-8055
556457-7509
556167-3665
556899-0906
757200-8360

Befattning
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ordförande
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Ledamot

Tid
2012-06-08 –
2014-03-14 –
2013-01-11 –
2013-07-03 –
2012-09-19 –
2013-04-15 – 2014-04-22
2007-07-20 – 2012-04-12
2001-03-12 – 2011-10-28

I följande företag innehar, eller har Per-Anders Öberg under de senaste fem åren haft, en direkt ägarandel som
överstiger tio procent: Rootfruit Scandinavia AB och OKPA AB.

Namn
Richard Grönevall
Rootfruit Scandinavia AB

Laholmschips AB

Catch Reality Business Design

Org nummer

Befattning
Ledamot
556717-1185
Ledamot
Ordförande
VD
VD
556479-8055
Ledamot
Ordförande
VD
661122-3576002 Innehavare

Tid
2007-03-02 –
2008-09-10 – 2012-06-08
2012-06-08 – 2013-11-26
2007-03-02 – 2008-09-10
2010-05-06 –
2010-05-06 – 2014-03-14
2012-07-11 – 2014-03-14
2002-10-19 –

Richard Grönevall har under åren 2007 – 2013 arbetat som VD i Rootfruit Scandinavia AB. Bolagsverkets
registerutdrag återspeglar inte detta till följd av registreringsmisstag.
I följande företag innehar, eller har Richard Grönevall under de senaste fem åren haft, en direkt ägarandel som
överstiger tio procent: Catch Reality Business Design och Rootfruit Scandinavia AB.

Namn
Björn Sjöström
Rootfruit Scandinavia AB
Laholmschips AB
P&G Management AB
Win-win Relations AB

Org nummer

Befattning
Ledamot
556717-1185
Ledamot
556479-8055
Ledamot
556651-3759
Ledamot
Likvidation avslutad 2010-09-01
556690-3273
Ledamot
VD
Likvidation avslutad 2010-09-01

Tid
2014-07-02 –
2014-06-27 –
2004-04-05 – 2009-12-08
2005-11-11 – 2009-12-08
2005-11-11 – 2009-12-08

I följande företag innehar, eller har Björn Sjöström under de senaste fem åren haft, en direkt ägarandel som överstiger
tio procent: Buzzador AB, P&G Management AB och Win-win Relations AB.
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Namn
Hans Jacobsson
Rootfruit Scandinavia AB

Org nummer

Laholmschips AB

556479-8055

European Lastminuteticket AB
Mediebyrån Kommunikation i Sverige AB
Nowa Kommunikation AB

556706-0313
556689-1676
556693-2603

Nowa Produktion AB
Nowation i Sverige AB
Rönnbacken Ventures AB
Varonar AB
Zinzino AB

556617-8488
556676-3057
556838-4274
556845-4622
556733-1045

Zinzino Nordic AB

556646-5893

Flexlife AB

556589-7559

Flexlife Bemanning AB
General Mills Scandinavia AB
Göran & Anita Johansson Förvaltning AB

556717-1185

Befattning
VD
Ledamot
Extern VD, VD
Ledamot
VD
Ordförande
Suppleant
Ledamot
Ordförande
Suppleant
Suppleant
Ledamot
Ordförande
Ledamot
Ordförande
Ledamot
Ordförande

Ledamot
Ordförande
556642-7208
Ordförande
Suppleant
556643-5524
Extern firmatecknare
556718-2463
Suppleant
Upplöst genom fusion 2014-02-19

Tid
2014-07-02 –
2013-11-26 –
2014-03-14 –
2014-03-14 –
2010-12-15 –
2014-06-19 –
2014-06-26 –
2007-10-29 – 2013-01-08
2014-07-23 –
2014-06-19 –
2011-01-15 –
2011-03-11 –
2007-12-06 –
2010-07-08 –
2007-06-13 –
2009-06-12 –
2002-10-04 – 2012-06-12
2012-06-12 – 2012-06-28
2011-06-23 – 2012-06-28
2008-05-23 – 2011-06-23
2010-02-26 – 2013-11-20
2006-12-20 – 2013-11-18

I följande företag innehar, eller har Hans Jacobsson under de senaste fem åren haft, en direkt ägarandel som överstiger
tio procent: Rönnbacken Ventures AB, Flexlife AB, Varonar AB och Nowa Kommunikation AB.
Ingen av de i styrelsen ingående ledamöterna eller de ledande befattningshavarna har dömts i bedrägerirelaterade
mål, drabbats av myndigheters sanktioner eller anklagelser, eller förbjudits av domstol att ingå som medlem av Bolagets
förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, eller från att ha en övergripande funktion hos Bolaget. Eventuella konkurser,
likvidationer eller konkursförvaltning framgår av sammanställningen ovan. Inga styrelseledamöter eller personer som
ingår i ledningen anses ha privata intressen som står i strid med Bolagets intressen.
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ROOTFRUIT SCANDINAVIA AB
Besöksadress:
Industrigatan 23
312 34 Laholm

Postadress:
Box 1
312 21 Laholm
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Email: info@rootfruit.se
Telefon: 0430-134 40

