Emissionsmemorandum 2018

Bolagsaspekter
Dalsspira mejeri AB är ett publikt aktiebolag, vilket regleras av Aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget registrerades hos
Bolagsverket den 21 mars 1996 med organisationsnummer 556530-6643. Nuvarande firma registrerades den 26 april 2006.
Bolaget bedriver mejeri samt därmed förenlig verksamhet.
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.
Bolaget är Euroclear-anslutet, vilket innebär att det är Euroclear som för bolagets aktiebok. Bolagets hemvist är Västra
Götalands län, Färgelanda kommun.
Årsredovisning och bolagsordning kan beställas i pappersform från bolaget eller hämtas från bolagets hemsida:

Dalsspira mejeri AB
Håbynvägen 6
SE-458 30 FÄRGELANDA
Tel nr: 0528-500 01
E-post: info@dalsspira.se
www.dalsspira.se

Undantag från prospektskyldighet
Detta memorandum har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen. Memorandumet 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.

Definitioner
I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: med ”Bolaget”, ”Dalsspira” eller ”Dalsspira mejeri”
avses Dalsspira mejeri AB med organisationsnummer 556530-6643.
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Styrelsens försäkran
Memorandumet har upprättats av styrelsen i Dalsspira AB med anledning av nyemission i bolaget. Styrelsen för Dalsspira
AB 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 revisor har inte granskat föreliggande
memorandum.
Färgelanda den 24 oktober 2018
Dalsspira AB

Hans Jacobsson

Mikael Olsson

Göran Nyström

Malin Jakobsson

Styrelseordförande
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Dalsspira mejeri AB:
• Ett mejeri som värnar om bonden, djuren och konsumentens
välbefinnande.
• Unik position inom getmjölk och getost i svensk dagligvaruhandel.
• Dalsspira kan leverera sina getmjölksprodukter till ICA-butiker i hela
landet. Dalsspira har även avtal med alla större kedjor för försäljning
i landets västra region.
• Volymen har efter sommaren 2018 ökat stadigt och Dalsspira har
blivit huvudleverantör av mjölk till vissa butiker.
• Ett ökat intresse för Dalsspiras produkter hos offentlig verksamhet
som äldreboende, skolor och förskolor i regionen.
• Starkt produktutvecklingsprogram med flera produktlanseringar
under hösten 2018 och fler i pipeline för 2019.
• Outnyttjad produktionskapacitet som gör att lönsamheten ökar
kraftigt med högre volymuttag.
• Styrelsen har förväntningar om att Dalsspira under 2019 ska nå
break-even genom högre omsättning och ett ökat fokus mot produkter
med högre förädlingsvärde och marginaler.
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Erbjudandet i sammandrag
Avstämningsdag

Avstämningsdag är den 22 oktober 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive
rätt att erhålla uniträtter är den 18 oktober 2018 och första dag exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 19 oktober 2018.

Uniträtt

De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Dalsspira mejeri AB
äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt.
Det krävs två (2) uniträtter för att teckna en (1) unit. Varje unit består av en (1) ny aktie
samt en (1) teckningsoption.

Teckningsoption

En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Dalsspira mejeri AB
under maj månad 2019 till teckningskursen 3,30 SEK.

Teckningstid

29 oktober – 15 november 2018.

Teckningskurs

3,00 SEK (3 kronor) per unit.

Handel med uniträtter

Handel kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 29 oktober –
13 november 2018.

Handel med BTU

Betalda tecknade units, BTU, kommer att handlas på Spotlight Stock Market från och
med den 29 oktober 2018 fram till dess att aktierna och teckningsoptionerna har
registrerats av Bolagsverket. Denna registrering beräknas ske i början av december
2018.

Handel med teckningsoptioner

Handel med teckningsoptioner kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med
att teckningsoptionerna har registrerats av Bolagsverket. Denna registrering beräknas
ske i början av december 2018.

Antal units i erbjudandet

Högst 1 848 281 units.

Överteckningsoption

Vid övertecknad emission har styrelsen möjlighet att nyttja en överteckningsoption om
ytterligare 350 000 units, vilka i första hand kommer att tilldelas de som tecknat units
med stöd av teckningsrätter.

Emissionsvolym

Vid fulltecknad emission tillförs Dalsspira 5,5 MSEK före emissionskostnader. Kostnaderna för genomförandet av emission beräknas till 0,4 MSEK.

Värdering av bolaget

Med en teckningskurs om 3,00 SEK blir värderingen av Dalsspira mejeri AB 17,3 MSEK
före genomförd emission. Med utgångspunkt från stängningskursen, 5,20 SEK, den 19
oktober 2018 innebär det en rabatt om cirka 42 procent.
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Teckningsåtaganden
Dalsspira har skriftligen ingått avtal om teckningsförbindelser om totalt 2 955 596 kronor, vilket motsvarar 53,3 procent av
emissionen vid full teckning. Av beloppet utgör 1 694 878 kronor kvittning av fordran från den bryggfinansiering som publicerades den 6 juli 2018, samt gamla ägarlån och annan kvittning av skuld. Genom att överta teckningsrätter som huvudägarna
inte har möjlighet att nyttja garanteras de tilldelning i enlighet med teckningen. Teckningsåtagandet görs helt utan ersättning.

Teckningsåtagare
Mikael Olsson med bolag
Sune Tholin
Hans Jacobsson med bolag
Ingemar o Eva Olsson
Anders Forsdahl
Kungshamns Ek Tjänst AB
Jan-Ove Petersson
Carina Alexandersson
Rune Olsson
Företagsfinansiering Fyrstad AB
Inger Jacobsson
Nyströms smak
Totalt

6

Förbindelse totalt
antal aktier

Förbindelse SEK

357 990
177 708
93 568
68 444
58 557
51 444
51 444
38 557
34 222
20 097
16 667
16 500
985 199

1 073 969
533 124
280 704
205 333
175 672
154 333
154 333
115 672
102 666
60 290
50 000
49 500
2 955 596

Varav kvittning av
fordran SEK
206 666
309 999
280 704
205 333
115 672
154 333
154 333
115 672
102 666

49 500
1 694 878

Datum
2018-10-02
2018-10-20
2018-10-02
2018-10-02
2018-10-02
2018-10-02
2018-10-02
2018-10-02
2018-10-02
2018-10-02
2018-10-02
2018-10-02

Motiv för erbjudandet
Styrelsen för Dalsspira mejeri AB har beslutat att genomföra
en företrädesemission, som i första hand vänder sig till
Bolagets befintliga aktieägare. Styrelsens beslut togs med
stöd av bemyndigande till styrelsen som lämnades på årsstämman i Dalsspira mejeri AB den 5 juni 2018.

i en automatisk dunkfyllarlina för att öka effektiviteten att
öka effektiviteten på produktionen av 2 liters mjölk. Även
höstens nya produkt Grädde 5 dl är ett önskemål från konsumenter om större förpackning och Dalspira ser redan nu
att den totala orderingången på grädde ökar.

Dalsspira mejeri färdigställde under våren 2016 ett nytt
mejeri i Färgelanda och startade leveransen av närproducerad mjölk från bönder i Bohuslän och Dalsland till
regionens dagligvaruhandel. Leveranser sker numera till
alla större kedjor såsom ICA, Coop, City Gross och Axfood
(Willys, Hemköp).

För att bättre ta till vara på den kapacitet som finns i mejeriet har Bolaget identifierat ett behov av en investering
i het-vattentillgång. Idag har mejeriet svårt att få en jämn
hög temperatur på vattnet, vilket gör att maskinerna inte
fungerar optimalt. En sådan investering skulle öka effektivitet vid produktionen och stärka produktstabiliteten.

Dalsspiras styrelse vill genom fortsatta offensiva satsningar
i närområdet öka marknadsandelarna beträffande försäljningen av komjölksprodukter i regionen. Marknadsandelen
i Dalsland är för närvarande cirka 18 procent och i Bohuslän
cirka 3 procent. Styrelsens målsättning är att uppnå en
marknadsandel på 40 respektive 10 procent vardera, något
som inte bedöms vara orimligt då Wermlands mejeri har
lyckats nå uppåt 70-80 procent inom sitt område.

Emissionslikviden ska i första hand användas till:
•
Investeringar i produktionsapparaten för ökad
effektivitet
•
Öka marknadsnärvaron
•
Utöka Bolagets produktportfölj
•
Stärka rörelsekapitalet i Bolaget

Det finns flera skäl för styrelsen att tro att man är på väg
mot de uppsatta målen. Bolaget har fått flera kunder
i både Dalsland och Bohuslän som har valt Dalsspira som
huvudleverantör av mjölk till butiken. För Dalsspira är det
en viktig seger då högre försäljningsvolym per butik skapar
bättre lönsamhet för Bolaget. Dalsspira har också observerat en ökad efterfrågan från förskolor, skolor och vårdinrättningar i regionen och har sedan i maj 2018 levererat
mjölk till den offentliga verksamheten i flera kommuner
i Dalsland. Från och med oktober 2018 kommer Dalsspira
även att börja leverera mjölk till skolor i Bohuslän.

Kommande kapitalbehov
Styrelsen i Dalsspira bedömer att Bolaget behöver stärka
rörelsekapital för den löpande verksamheten samt för att
genomföra de offensiva satsningarna som kommer att bidra
till att Bolaget når ett positivt resultat. Efter genomförd
emission bedömer styrelsen att det inte finns något ytterligare kapitalbehov inom de närmaste 12 månaderna.
Om den teckningsoption som ges ut i samband med föreliggande nyemission utnyttjas till fullo kommer Bolaget
att tillföras ytterligare cirka 5,5 MSEK, varvid styrelsens
bedömning är att Bolagets kapitalbehov är täckt för
ytterligare 12-24 månader.

Dalsspira har påbörjat en testlansering av mjölk i 2 liters
förpackning. Förhoppningen är att därigenom öka
försäljningsvolymen genom att möta storkonsumenters
efterfrågan på större förpackningar. Om testlanseringen
av mjölken faller väl ut finns ett behov av att investera
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VD har ordet
För Dalsspira är det viktigt att öka försäljningen för att därigenom nå lönsamhet i företaget. Vårt mejeri som invigdes
2016 har kapacitet för betydligt större volym än vi idag producerar och vi har även fler lokala bönder som vill leverera
mjölk till oss.
Efter att ha haft en något stagnerande försäljningsutveckling
under de första månaderna i år har vi under de senaste
månaderna kunnat visa en stigande försäljningsutveckling.
Tillväxten kommer till största delen från utökade
samarbeten med befintliga kunder. Vi jobbar mycket med
att informera, engagera och visa närvaro i och utanför butik
för att bygga ett starkt partnerskap med våra kunder och
slutkonsumenter. För oss på Dalsspira är det viktigt att
konsumenter får möjlighet att göra medvetna och aktiva val
i butik som bidrar till att vi tillsammans bygger en stolthet
för landsbygden och våra landskap Dalsland och Bohuslän.
Dalsspiras marknadsandel är störst i Dalsland, men vi
har även en god försäljning i Bohuslän och området kring
Trollhättan i Västra Götaland, och vi ser att det fortfarande
finns stora möjligheter att öka försäljningen på dessa
marknader. Målsättningen är att fördubbla försäljningen
i vårt närområde, vilket vi kommer att kunna göra genom att
fortsätta utöka närvaron i livsmedelsbutiker, fortsätta satsa
på produktutveckling samt genom försäljning till storkök,
restauranger och kommuner i regionen.
Vi har arbetat intensivt med förbättringar i produktionen
under året. Dessa förbättringar har lett till att vi nu har en
mycket stabilare produktion som ger både oss själva och
våra kunder en ökad trygghet gällande leveranssäkerhet
och kvalitet. Arbetet har resulterat i att vissa butiker väljer
Dalsspira som huvudleverantör av komjölk.
Vi arbetar kontinuerligt för att minska kostnadsmassan
för att nå kombinationen tillväxt och lönsamhet. Det finns
fortfarande besparingar kvar att göra som vi jobbar med,
men dessa kräver förhandlingar med leverantörer och
förbättringar i produktionen som tar tid att genomföra för
att säkerställa resultatförbättringen.
Vi har under våren och sommaren även arbetat med
produktutveckling för att tillmötesgå våra kunders
önskemål. I slutet av september lanserades vår nya gräddförpackning på 5 dl. Tidigare har vi haft grädde i 2,5 dl och
1 liters förpackning, men fått många förfrågningar på 5
dl från konsumenter. Hittills kan vi se att vi har en ökad
åtgång på grädde då många butiker valt att ha alla tre förpackningarna och därmed har vi ökat vår totala närvaro
i kylen.
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Med glädje kunde vi i början av oktober möta efterfrågan
på en större mjölkförpackning. Vi testlanserar en 2 liters
plastdunk under oktober och produkten finns både som
standard- och mellanmjölk. Testlanseringen sker på utvalda
butiker som satsat aktivt på Dalsspira. Vid lyckat utfall
lanserar vi produkterna till våra andra kunder. Under de
första veckorna har mjölkförsäljningen i testbutikerna ökat
med 17 procent, vilket är mycket goda nyheter. För att
kunna tillgodose våra konsumenters efterfrågan så var en
plastdunk det enda ekonomiskt valbara alternativet för oss.
Blir efterfrågan och därmed försäljningen tillräckligt stor kan
investeringar i en framtida 1,5 liter Tetra Pak komma att ske.
Det kräver dock minst en dubblerad volymökning
på komjölk.

Framtid
Under kommande kvartal kommer vi på Dalsspira
fortsätta jobba med effektiviseringsprogrammet och
försäljningsutvecklingen för att ta oss till break-even. Vi
kommer att genomföra ytterligare produktlansering under
hösten 2018 och även under 2019. Vi räknar med att
produktutvecklingen skall öka vår tillväxttakt ytterligare.
Under hösten kommer vi att göra differentieringar i vårt
produktsortiment och skapa ett butikssortiment med
mjölk som bas och ett mer exklusivt sortiment av ostar
för restaurang och grossist. Vår ambition är att kunna

erbjuda restauranger och deras restauranggäster en
smakupplevelse av hantverksmässigt tillverkad ost med
unika karaktäristiska egenskaper. Det skall kännas bra
i magen med produkter från Dalsspira.
Det är viktigt att poängtera att mjölkmarknaden står inför
stora utmaningar. Vi har länge pratat om att svenska
bönder har en ekonomiskt utsatt situation, men snart
kan det även komma att påverka oss som konsumenter.
Sommarens torka har ännu inte gett sin fulla effekt inom
livsmedelsproduktionen eller på priset i butik, men redan
nu har priser på foder gått upp och djur tvingats slaktas.
I slutändan innebär det att tillgången på råvaran mjölk
kan minska radikalt och vi får en brist på mejeribaserade
livsmedel så som mjölk, grädde, crème fraiche med mera
i handeln. Hur kan man som konsument påverka? Välj
svenska livsmedel och reagera när en liter vatten kostar mer
än en liter mjölk.

Som ni förstår så arbetar vi oförtrutet mot att få en
bra ekonomi i Dalsspira. För att lyckas komma upp
i försäljningsvolym så att Bolaget klarar sig av egen kraft
måste vi dock genomföra en nyemission till. Dalsspira
behöver öka försäljningen till 2,5-3 MSEK per månad för att
nå break-even. Vid nuvarande försäljning om cirka 2 MSEK
per månad är burnraten cirka 200-250 TSEK per månad. För
att nå break-even och för att skapa värde för aktieägarna
har en ny strategisk plan framtagits som bland annat
innehåller satsningar på nya produkter, marknadsutveckling
och investeringar i produktionen för sänkt styckkostnad.
Jag hoppas att du som redan är delägare i Dalsspira vill och
har möjlighet att investera ytterligare i Bolaget och vår plan.
Och du som ännu inte är delägare har en ypperlig chans att
komma in som aktieägare i ett spännande Bolag som har
framtiden för sig.
Malin Jakobsson VD
Dalsspira mejeri AB
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Händelser i företagets utveckling
2001-2010
Carina Alexandersson börjar med produktion av mejerivaror
baserade på getmjölk i liten skala hemma på gården Gässbo
i Högsäter.
Carina Alexandersson förvärvar ett vilande bolag och dess
firma ändras till DalsSpira Mejeri AB. Bolaget påbörjar
mejeriverksamhet med osttillverkning och försäljning av
getmjölk. Verksamheten bedrivs i egen fastighet och med
mejeriutrustning som förvärvas under året.

Produktsortimentet utvidgades med en lokalt producerad
crème fraiche samt gräddost av komjölk.

2017
Dalsspira tecknar ett regionalt avtal med ICA Sverige om
distribution av komjölk till 278 butiker i Västra Götaland.

2011-2014/2015

Dalsspira lanserar tillsammans med Gettergoda mejeriprodukter gräddglass i sex olika smakkombinationer.

Bolaget planerar för viss expansion och bygger bland annat
en ny mottagningshall. Omsättningen når upp till 1,9 MSEK
2012/13. Nya delägare kommer in i Bolaget. Företaget kommer in på ICA Sverige och Konsum Värmland.

Under våren utökades listningen hos ICA med crème fraiche
som blev tillgänglig för 278 butiker i Västra Götaland.

2015

Dalsspira lanserar mild naturell yoghurt.

Bolaget beslutar sig för att investera i en fullskalig mejeriutrustning och bredda verksamheten till att även omfatta
komjölk och produktion av produkter baserade på komjölk.
En avsiktsförklaring finns med Färgelanda kommun om att
hyra delar av Björnhuset som redan har godkännande för
livsmedelsproduktion.

Avtal tecknas med Axfood om att få leverera ko- och getmjölksprodukter till Hemköp och Willys i västra Sverige.

En private placement genomförs under sommaren 2015 och
senare under hösten en spridningsemission. Dessa tillför
Bolaget drygt 13 MSEK, och Bolaget noteras därefter på
Spotlight Stock Market.

Listningen hos ICA utökades med Dalsspira Brie, samt
getostarna Chevré och Snövit.

2016
I början av året blev Dalsspira rikstäckande getmjölksleverantör till ICA vilket innebär tillgång till införsäljning hos
drygt 1 000 butiker.
I juni månad kunde den nya mejerianläggningen i Färgelanda invigas. Anläggningens kapacitet uppgår till 13 000 liter
mjölk per arbetspass jämfört med tidigare 400 liter per dag.
De initiala produkterna i sortimentet blev standard- och
mellanmjölk, samt grädde i Tetra Pak.
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I september utökades butikspackavtalet med ICA då två
getostar, Hallou-get och Geta-ost, togs upp i sortimentet.

Dalsspira erhåller nationella listningar på stora delar av
ostsortimentet för ICA och Coop.

2018

Dalsspira vinner upphandlingen i fyra kommuner i Dalsland
och börjar leverera mjölk till den offentliga verksamheten,
vilket förväntas öka omsättningen med drygt 1 MSEK
årligen.
Dalsspira lanserar grädde i 5 dl förpackning.
Testlansering av mjölk i 2 liters förpackning

Dalsspira mejeri i sammandrag
Dalsspira mejeri producerar lokala get- och komjölksprodukter i Färgelanda, Dalsland. Bolaget
värnar om det lokala och sätter stor vikt vid att leverera produkter som inte bara är goda, utan
som kan avspegla dessa värderingar. Dalsspira är övertygade om att det finns konsumenter
som är beredda att betala ett högre pris för produkter där man vet att den extra kostnaden går
tillbaka till bonden. Därför kostar Bolagets mejerivaror något mer. I sortimentet finns bland
annat getmjölk, getyoghurt och getostar samt närproducerad komjölk, grädde, yoghurt, ost och
crème fraiche.
Verksamhet
Dalsspira har ursprungligen varit ett mejeri för ost, mjölk och
yoghurt baserat på getmjölk. 2016 uppförde Dalsspira en ny
mejerianläggning i Färgelanda i Dalsland, som innebar att
mejeriet även kunde producera produkter av närproducerad
komjölk från Dalsland och Bohuslän med omnejd. Sedan
dess har Bolaget blivit den ledande leverantören i Bohuslän
och Dalsland av lokalt producerad komjölk med leveranser
till alla de större livsmedelskedjorna såsom ICA, Coop, City
Gross och Axfood (Willys och Hemköp).
Grundtanken beträffande komjölken är att erbjuda bonden
ett högre pris för mjölken än vad andra mejerier gör, för att
sedan även sälja den något dyrare än övrig mjölk. Konsumenterna är de personer som är villiga att betala lite extra för
sin mjölk för att värna om de svenska mjölkbönderna. Det är
personer som vill se en levande landsbygd med en biologisk
mångfald, som bryr sig om djurens välmående och som vill
vara säkra på att de dricker svensk mjölk.
Dalsspira är dessutom det marknadsledande mejeriet i
dagligvaruhandeln i Sverige på produkter som konsumtionsmjölk, yoghurt, och ost från getmjölk. Genom distributionsavtal med de största livsmedelskedjorna i Sverige vill Dalsspira
möta den ökande efterfrågan på getmjölksprodukter i hela
landet.
Dalsspira arbetar kontinuerligt med att utöka sitt produktsortiment för att få ett bra basutbud, för att därigenom öka försäljningen via redan etablerade kanaler till befintliga kunder.

Förbättrad effektivitet
Sedan uppförandet av mejeriet i Färgelanda har Dalsspira
arbetat med att effektivisera verksamheten. Produktionsanläggningen är nu inkörd och det har blivit ett bättre flöde i
produktionen. Leveranssäkerheten har förbättrats och man
kan nu utnyttja en större del av mejeriets kapacitet. Dalsspira
arbetar löpande med att effektivisera verksamheten för att
öka volymen och därigenom sänka marginalkostnaden.

Dalsspira ser ett behov av att genomföra en investering för
att säkra hetvattentillgången till produktionsanläggningen
för att öka effektiviteten. Det är idag svårt att få en jämn hög
temperatur på varmvattnet via det kommunala varmvattensystemet, vilket gör att maskinerna och produktionen inte
fungerar optimalt.
Dalsspira har testlanserat en 2 liters mjölkdunk i vissa butiker
och om testet faller väl ut, kan Bolaget behöva investera i ett
förpackningssystem för 2 liters förpackningar.
Hittills har Dalsspira lagt ett stort fokus på att få fart på
produktionen och försäljningen av komjölksprodukterna
och på att utveckla ett bra basutbud på produktsortimentet.
Efter hand som produktionen blir alltmer effektiv kommer
Dalsspira att lägga mer energi på ostproduktionen och getmjölksprodukterna, då dessa har ett högre förädlingsvärde.
Detta gör att man bättre kan nyttja produktionsanläggningen,
vilket kommer att ge högre marginaler på sålda produkter
och därmed förbättra lönsamheten i verksamheten.

Marknad
Dalsspiras produkter kan delas in i tre produktkategorier
som verkar på en regional respektive en nationell marknad.
Dalsspiras komjölksprodukter säljs främst på den regionala
marknaden. Produkterna som baseras på getmjölk distribueras och säljs nationellt, över hela Sverige och detsamma
gäller Bolagets ostproduktion, oavsett om dessa baserats på
mjölk från ko eller get.
Dalsspira vill genom offensiva satsningar i närområdet öka
marknadsandelarna beträffande försäljningen av komjölksprodukter i regionen. Marknadsandelen i Dalsland är för
närvarande cirka 18 procent och cirka 3 procent i Bohuslän.
Dalsspiras målsättning är att fördubbla täckningen i dessa
områden, vilket skulle få ett stort genomslag på omsättningen och lönsamheten. I och med att Wermlands mejeri har
lyckats nå en marknadspenetration på uppåt 70-80 procent
i sitt närområde, bedömer Dalsspira att målsättningen inte är
orimlig.
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Bolaget ser dessutom stora möjligheter att expandera
försäljningen av mjölk söderut, till Göteborgsområdet, som
erbjuder en stor befolkningspopulation.
På den regionala marknaden har Dalsspira fått butiker som
valt Dalsspira som huvudleverantör i mjölksortimentet.
Bolaget har också observerat ett ökat intresse från kommuner, förskolor och skolor i regionen för Bolagets produkter.
Från och med maj 2018 har Dalsspira levererat mjölk till den
offentliga verksamheten i Dalsland. Det rör sig om leveranser
till fyra kommuner, vilket uppskattades till en ökning om cirka
1 MSEK årligen i omsättning.

Tendenser
Miljö- och klimatfrågor har fått ett stort utrymme i samhällsdebatten de senaste åren, miljömedvetandet och viljan att
bidra till förbättrad miljö är hög. Enligt en undersökning från
Naturvårdsverket uppger hela 70 procent att de är villiga att
betala mer för en vara som är miljömedveten.1

Allt fler konsumenter har uppmärksammat getmjölkens
positiva hälsoeffekter och fördelarna för de som är laktosintoleranta eller allergiska mot mjölkprotein, något som gynnar
Dalsspiras försäljning av getmjölksprodukter i hela landet.

Försäljning
Efter att mejeriet i Färgelanda stod klart 2016 ökade försäljningen markant som en följd av det nya produktsortimentet
baserat på komjölk. Försäljningen planade sedan ut under
hösten 2017 och stannade på en stabil nivå.
Som ett led i Bolagets målsättning att öka omsättningen
väsentligt på komjölksprodukter i Dalsland och Bohuslän,
för att bättre nyttja den kapacitet som finns i mejeriet, har
Dalsspira jobbat mycket med att visa närvaro i och utanför
butik för att informera och engagera sina kunder och konsumenter. Som ett resultat av dessa insatser kan man nu se
att försäljningsvolymen har stigit igen under de senaste månaderna. Tillväxten kommer till största delen från befintliga
kunder och utökade samarbeten med befintliga kunder.

FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING 2015-2017
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https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/klimat/attitydundersokning/Rapport-Allmanheten-klimatet-2018.pdf
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Produktion
Produktion och kapacitet
Mejeriet i Färgelanda producerar dagligen cirka 7 ton
komjölk. Maximal kapacitet vid 3 skift uppgår till cirka
20 ton per dag. Därmed uppgår kapacitetsutnyttjandet till
cirka 35 procent och den lediga kapaciteten ger utrymme
att öka omsättningen upp till 50 MSEK innan nya större
investeringar behöver göras i mjölkproduktionen. I en
processindustri som Dalsspiras mejeri utgör finns stora
möjligheter att drastiskt öka lönsamheten med ökande
volym, då en stor del av kostnadsmassan är fast och inte
påverkas av ökad volym.
De framtida investeringar som kan komma för att öka
effektivitet är främst automatisk fyllning av 2 liters plastdunk
alternativt en maskin till 2 liters Tetra Pak.

Mejeriet producerar idag cirka 500 liter grädde och 100 liter
crème fraiche dagligen. En investering i ny gräddpastör har
genomförts under 2018 för att säkerställa produktsäkerhet.
Dock begränsas gräddproduktionen av mängden komjölk
som processas i mejeriet eftersom grädden är en så kallas
restprodukt av det fett som blir över vid mjölkproduktionen.
Detsamma gäller produktionen av crème fraiche. Crème
fraiche förpackas idag nästan helt manuellt i 2 dl burkar.
En framtida investering när tillgången ökar på grädde för
produktion av crème fraiche är en automatisk burkfyllare

vilket kommer öka vår kapacitet och sänka styckkostnaden
på produkten avsevärt.
Ostproduktionen karaktäriseras av genuin hantverksproduktion genom traditionella och till stor del manuella processer. Kapaciteten kan framöver komma att ökas genom
investeringar i större grytor och effektiva lyftanordningar
för att vända och hantera ostarna. Dessutom lagras osten
i mejeriet i Färgelanda, vilket innebär att det kan bli en brist
på lagringsutrymmen vid en snabb expansion. Idag är dock
lagringsutrymmet tillräckligt stort för en trefaldig ökning av
ostproduktionen.
Mejeriet har även en mindre anläggning för produktion av
getmjölk och getyoghurt. Denna anläggning är väl anpassad
till dagens volymer men skulle kunna uppdateras i det fall
volymerna ökar drastiskt.

I mejeriet arbetar total sex personer, varav tre jobbar med
mjölkproduktion och tre med ostproduktion. Dessutom
jobbar två personer med lager och logistik.

Dalsspiras leverantörer
Dalsspira har idag 8 gårdar som levererar mjölk till mejeriet,
7 komjölksgårdar och 1 getgård. Den gård som ligger
närmast mejeriet heter Bandene Ängen och återfinns
endast 2 km västerut, strax utanför Färgelanda. Den gård
som ligger längst ifrån mejeriet heter Wässby Gård och
ligger 4 mil österut i Brålanda. Tillsammans har våra gårdar
cirka 450 kor och mejeriet väger in drygt 13 ton mjölk
varannan dag. Till mejeriet levererar både små och stora
gårdar, med och utan mjölkrobotar. Variationen är viktig
då Dalsspira vill bidra till att så många gårdar som möjligt
skall kunna överleva. Bland gårdarna finns både nystartade
företag och äldre, som har funnits i generationer.
Eftersom mjölk är en färskvara så finns det tydliga och
strikta riktlinjer för hur man skall hantera mjölken både på
gården, på mejeriet och sedan längs logistikkedjan efter att
mjölken har lämnat mejeriet. Dalsspira ser ett stort värde
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i att ha nära relationer med alla leverantörer för att man
tillsammans ska kunna skapa så bra förutsättningar som
möjligt, för att få en bra slutprodukt till konsumenten.
Tillsammans med sina gårdar brinner Dalsspira för
landsbygden, den lokala förankringen och djuren.

Produktsortiment
Komjölksprodukter
Komjölksproduktionen tillgodoser den regionala marknaden
i Dalsland, Bohuslän och delar av Västra Götaland med
konsumtionsmjölk och mejeriprodukter baserade på
komjölk. Den omsättningsmässigt största produkten som
Dalsspira har är närproducerad komjölk som säljs i 1 liters
TetraPak med skruvkork. Volymmässigt är mellanmjölk störst
och på andra plats kommer standardmjölk. Mjölken kommer
som längst 4 mil från gårdar i mejeriets närområde vilket
bidrar till korta logistikkedjor och en lägre miljöpåverkan.
Av mjölken tas även grädde om hand och förpackas som
vispgrädde 40 % och crème fraiche 36 %. Via Gettergoda
mejeriprodukter i Göteborg producerar Dalsspira Gräddglass,
en produktserie som säljs i sex varianter. Glassen är gjord
av Dalsspiras lokalproducerade mjölk och grädde, smaksatt
med rikligt av frukt och bär i olika varianter. Glassen
produceras och säljs under varumärket Dalsspira mejeri.
Dalsspira producerar dessutom en naturell yoghurt.
Dalsspira producerar även ostar baserade på komjölk, såsom
Gräddost och Brie. Dalsspira mejeri är en av få leverantörer
som kan erbjuda helt svensk Brie i större volymer, vilket visat
sig vara uppskattat av både slutkonsumenter och grossister.
Dalsspira planerar därför att nylansera Brie nationellt under
2019. En annan produktlansering som Bolaget planerar
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under 2019 är den unika osten Kooloumi.

Getmjölksprodukter
Utöver komjölkssortimentet erbjuds ett brett utbud av
getmjölksprodukter, som distribueras och säljs i hela Sverige.
Dalsspira är en av få leverantörer som erbjuder färsk svensk
getmjölk. Bolaget producerar även yoghurt och flera unika
ostar baserade på samma mjölk. Exempel på Dalsspiras
getostar är Blå Simon, Getaost, Chèvre och Hallou-get.
Dalsspira har även ett samarbete med Gettergoda
mejeriprodukter, som producerar och säljer getmjölksglass
på nationell marknad i olika smaker med råvara från
Dalsspira mejeri.

Produktutveckling
En stor del av Dalsspiras försäljningstillväxt kommer
historiskt från genomförda produktutvecklingssatsningar.
Det föranleder att Bolaget kontinuerligt arbetar med att
utveckla sortimentet efter vad produktionen klarar av att
hantera och utifrån efterfrågan på marknaden.

Kommande produktlanseringar
Under hösten 2018 testlanseras som tidigare nämnts en
2 liters mjölkdunk. Dalsspira har inledningsvis genomfört
lanseringen till en låg kostnad för att känna av intresset
från marknaden. Vid ett lyckat utfall kommer produkten
att lanseras till alla butiker och en större satsning för att
marknadsföra produkten kommer att behövas.
Under 2019 och framåt kommer Dalsspira att satsa på
att utveckla nya produkter inom både segmentet syrade
mejeriprodukter och ost. Målet är att genomföra minst två till
tre nylanseringar under 2019 och fortsätta i en motsvarande
takt kommande år.

Listningar*

Produktutveckling
Kommande 2018 –
Vaniljyoghurt
Oktober 2018 –
Testlansering av 2
liter mjölk i dunk

November 2017 – Coop Stockholm

2018

September 2017 – DS listar komjölkssortiment
på Willys och Hemköp

December 2017 – Grädde1liter

Augusti 2017 – Coop Malmö

September 2017 – Naturell yoghurt

Januari 2017 – Komjölkssortimentet blir
beställningsbart på Ica Sverige butikspack

Oktober 2016 – Eurocash tar in sortimentet

Maj 2017 – Brieost av komjölk
Februari 2017 – Gräddglass

2017

September 2016 – DS listar delar av
getostsortimentet på ICA

Januari 2017 – Crème fraiche

December 2016 - Gräddost

Juni 2016 – Bergendahls lokalt avtal
Januari 2016 - ICA butikspacksflöde nationellt för getmjölk
1200 butiker

September 2018 –
Grädde 5 liter

September 2016 – Lättmjölk
Juni 2016 – Mellanmjölk och standardmjölk och grädde

2016

2015
Ica butikspacksflöde
regionalt getmjölk
Coop
Bohus/Älvsborg

Getostar, getmjölk, getyoghurt

* Med listning menas att en matvarugrossist tar med produkten i sitt sortiment.
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Styrelse och ledning
Hans Jacobsson, f. 1967. Styrelseordförande
Utbildad civilekonom. Arbetar som CFO på Nowa kommunikation, men är även
styrelseordförande i Zinzino AB, Superfruit AB och Alvestaglass AB samt styrelseledamot
i Rootfruit Scandinavia AB. Tidigare bl. a VD för Rootfruit Scandinavia AB, finans- och
logistikdirektör för General Mills Scandinavia AB, Partner i CR&T Ventures (Riskkapitalbolag
i Buresfären) och Investment Manager i Investment AB Bure. Hans har en stor erfarenhet
av företagsförvärv och försäljningar, börsnoteringar och strukturaffärer. Dessutom har han
omfattande kompetens inom livsmedel och konsumentprodukter.
Hans Jacobsson har varit ledamot i Bolagets styrelse sedan 2015 och styrelseordförande
sedan 2017.
Aktieinnehav: 140 965 aktier privat och genom bolag.

Malin Jakobsson, f. 1988. Styrelseledamot, VD och mejerichef.
Fil. kand. i folkhälsovetenskap. Anställd på Dalsspira sedan 2012 och då arbetat framförallt
med försäljning, marknadsföring och företagsledning. Kunskaper inom företags- och personalekonomi, bokföring och kommunikation.
Malin Jakobsson har varit VD för Bolaget sedan noteringen 2015 och trädde in i styrelsen
juni 2018.
Aktieinnehav: 112 835 aktier

Mikael Olsson, f. 1972. Styrelseledamot
Mikael Olsson är en av de största ägarna i Dalsspira sedan nyemissionen hösten 2017 och
har sedan årsskiftet varit operativt involverad i mejeriet. Mikael är engagerad lokalt i Dalsland
i andra verksamheter inom bland annat turist-och konferensnäringen.
Mikael har varit en stor ägare i Dalsspira sedan våren 2017 och ingår sedan juni 2018
i styrelsen.
Aktieinnehav: 715 980 aktier privat och genom bolag.

Göran Nyström, f. 1952. Oberoende styrelseledamot
Göran Nyström är verksamhetskonsult med gedigen bakgrund inom mejeribranschen. Göran
har bland annat varit ostansvarig och produktionschef på Skånemejerier, VD för Skottorps
mejeri och sitter idag även som styrelseordförande i EMÅ mejeriet.
Göran Nyström har ingått i styrelsen för Dalsspira mejeri sedan juni 2018.
Aktieinnehav: Inga aktier.
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Carina Alexandersson, f. 1960. Suppleant
Grundare till Dalsspira mejeri. Har drivit mejeriverksamhet sedan 2001, bland annat i form av
Gässbo Getgård. Utbildad lantbrukare med erfarenhet av arbete på farm i Canada.
Carina Alexandersson har ingått i Dalsspiras styrelse sedan noteringen 2015 och sitter sedan
juni 2018 som suppleant.
Aktieinnehav: 317 680 aktier.

Anders Forsdahl, f. 1970. Suppleant
Lantmästare. Äger och driver gården Näsbön med getmjölk- och nötköttsproduktion. Ansvarar
för driften av fjärrvärmeverket i Ed. Har tidigare varit förtroendevald i flera av lantbrukets
föreningar så som Lantmännen, LRF, Scan och Semin.
Anders Forsdahl har ingått i Dalsspiras styrelse sedan noteringen 2015 och sitter sedan juni
2018 som suppleant.
Aktieinnehav: 40 000 aktier, egna och närståendes.

Styrelsen nås via Bolaget:
Dalsspira mejeri AB
Håbynvägen 6
458 30 FÄRGELANDA
Tel nr: 0528-500 01
E-post: info@dalsspira.se

Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Magnus Götenfelt.
Auktoriserad revisor, medlem av FAR.
Skånegatan 1
405 32 GÖTEBORG
Tel: 010-213 11 69
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Övrig information om organisationen
Kostnadseffektiv organisation
Dalsspira mejeri har idag 13 anställda inom produktion, sälj
och marknadsföring, samt 3 timanställda för butiksevent.

Styrelsens arbetsformer
Styrelsen väljs på ordinarie årsstämma för ett år i taget.
Nuvarande styrelse består av ordförande Hans Jacobsson,
Malin Jakobsson, Mikael Olsson och Göran Nyström.
Hans Jacobsson valdes in som ordförande i styrelsen för
Dalsspira mejeri 2017, efter att ha suttit som ledamot sedan
2015. 2018 tillträdde Malin Jakobsson, Mikael Olsson och
Göran Nyström som ledamöter i styrelsen.
Under verksamhetsåret planerar styrelsen att ha sex
ordinarie sammanträden. Vid mötena kommer bland annat
budget, affärsplaner, bokslut, investeringar, finansiering,
personal samt avtalsfrågor att behandlas.

Lön och ersättningar
För styrelseordförande utgår ett arvode om 45 000 kronor
och för styrelseledamot 30 000 kronor per räkenskapsår.
VD har en fast månadslön på 30 000 kronor per månad.
Efter avslutat uppdrag utgår ingen ytterligare ersättning till
varken styrelseledamöter eller VD.
Revisionsarvode utgår enligt av styrelsen godkänd räkning.

Närståendeförhållande
VD Malin Jakobsson är dotter till grundaren av Bolaget,
Carina Alexandersson, som också är en utav huvudägarna
och styrelsesuppleant.

Transaktioner med närstående
Dalsspira mejeri har ett samarbetsavtal med gården Näsbön
som drivs av Anders och Elisabet Forsdahl, vilka båda är aktieägare i Bolaget. Anders är även styrelseledamot i Bolaget.
Avtalet gäller leverans av getmjölk från deras gemensamt
ägda gård. Avtalet bygger på marknadsmässiga villkor och
gäller med ett års ömsesidig uppsägningstid.
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Carina Alexandersson och Anders Forsdahl har lånat ut
pengar till Dalsspira i samband med en bryggfinansiering av
Bolaget. Dessa kvittas mot aktier i förestående emission.
Några övriga transaktioner med närstående förutom löner
och ersättningar som redovisas på denna sida föreligger
inte.

Potentiella intressekonflikter
Styrelseledamot Anders Forsdahl är tillika Bolagets leverantör av getmjölk. Getmjölken köps in av honom enligt ett
framförhandlat avtal på marknadsmässiga villkor som gäller
med ett års ömsesidig uppsägningstid.
Ingen av styrelseledamöterna, ledande befattningshavare
eller revisorer i Dalsspira mejeri AB har eller har haft någon
direkt eller indirekt delaktighet i några affärstransaktioner
som är ovanliga till sin karaktär eller i sina avtalsvillkor med
Bolaget.

Övriga upplysningar avseende styrelse och
ledande befattningshavare
Hans Jacobsson var styrelseordförande till och med den
9 mars 2015 för European Lastminuteticket AB, vars likvidation avslutades den 31 oktober 2015.
Styrelseledamot Mikael Olsson utdömdes en sanktionsavgift
av Finansinspektionen 2017 för otillåten handel då han förde över aktier från sin privata depå till hans företags depå
över börsen.
Härutöver har ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare i Dalsspira mejeri varit inblandad i konkurs,
likvidation eller liknande under de senaste fem åren. Inte
heller har någon ledamot eller ledande befattningshavare
under de senaste fem åren dömts i bedrägerirelaterade
mål, haft näringsförbud eller utsatts för anklagelser eller
sanktioner av myndighet eller branschsammanslutning.

Viktiga avtal
Ovanstående avtal med Anders och Elisabet Forsdahl anses
viktigt för Bolagets försörjning av getmjölk.
Bolaget har dessutom flera viktiga avtal med distributörer
och butikskedjor såsom ICA och Coop. Avtalsvillkoren bedöms falla inom normal affärskutym inom branschen.

Certifiering och kontroller
Dalsspira är IP Livsmedel-certifierat vilket är en kvalitetssäkringscertifiering som krävs för att få sälja livsmedelsprodukter till de större distributörerna. Standarden har tagits
fram med stöd av ICA, Coop, Axfood och Bergendals för att
säkerställa att leverantörerna lever upp till handelns krav om
säkra livsmedel.

Dalsspira är även HACCP-certifierat, vilket är en standardiserad arbetsmetod som beskriver hur Bolaget
systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror
i livsmedelsproduktionen med syfte att livsmedel ska vara
säkra för konsumenten, beträffande mikrobiologiska,
kemiska, allergena och fysiska faror. Metoden är utarbetad
inom FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation.
Livsmedelsverket gör kontroll fyra gånger om året, då verksamheten kvalitetssäkras. Kontrollen består av säkerställande av standarden på anläggningen, hygien och hanteringen
av livsmedel, spårbarheten och märkningen av produkterna.
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Utvald finansiell information
Resultaträkning
Alla belopp i tusentals kronor om inget annat anges
Nettoomsättning

2018
1/1-30/9*

2017
1/1-30/9*

2017
1/1-31/12

2016
1/1-31/12

18 367

17 996

23 973

13 967

14
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Övriga rörelseintäkter
Råvaror och förnödenheter

-9 462

-9 003

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Periodens / Årets resultat
Balansräkning
Alla belopp i tusentals kronor om inget annat anges

-12 197

-7 742

-9 879

-5 891

-4 818

-3 887

-926

-878

-1 188

-626

-12 654

-10 757

-29

-211

-4 675

-2 642

-4 124

-4 371

-191

-181

-269

-178

-4 866

-2 816

-4 393

-4 549

2018
30/9*

2017
30/9*

2017
31/12

2016
31/12

10 537

11 533

11 383

11 591

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

700

850

813

963

11 237

12 383

12 196

12 554

Varulager

1 066

984

890

951

Kortfristiga fordringar

2 822

2 557

2 996

2 853

23

19

1 879

567

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

3 911

3 560

5 765

4 371

15 148

15 943

17 961

16 925

1 109

887

887

884

3 595

5 176

8 464

6 785

Summa eget kapital

4 704

6 063

9 573

7 669

Långfristiga skulder

5 117

4 549

2 924

4 354

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital
Annat eget kapital inkl periodens resultat

Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

20

222

5 327

5 331

5 464

4 902

15 148

15 943

17 961

16 925

Kassaflödesanalys
Alla belopp i tusentals kronor om inget annat anges

2018

2017

2017

2016

1/1-30/9*

1/1-30/9*

1/1-31/12

1/1-31/12

-4 079

-1 253

-2 702

-2 133

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

33

-707

-830

-12 797

2 196

1 405

4 867

11 374

-1 850

555

1 335

-3 557

Utgående likvida medel

23

19

1 879

567

Nyckeltal - koncernen

2018

2017

2017

2016

30/9*

30/9*

31/12

31/12

Soliditet, %

38

38

53

45

Kassalikviditet, %

73

67

106

89

Medelantal anställda, st

10

10

10

7

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet

Justerat eget kapital / balansomslutning

Kassalikviditet

Omsättningstillgångar exklusive varulager / kortfristiga skulder

* Från respektive rapport för tredje kvartalet. Dessa är ej granskade av Bolagets revisorer.

Kommentarer till den finansiella utvecklingen
Intäkter
Från år 2016 till 2017 ökade omsättningen med drygt 71 procent. Ökningen var en följd av att komjölksmejeriet stod klart i juni
2016. Försäljningen av komjölk påverkade därmed inte omsättningen mer än under andra halvåret 2016. Försäljningen 2018
har jämfört med 2017 ökat med 2 procent. Under inledningen av 2018 var omsättningsutvecklingen svagt negativ jämfört med
föregående år, men under det senare kvartalet har försäljningen varit klart högre än 2017.

Rörelseresultatet
Rörelseresultatet för 2016 var -4 371 TSEK. Under 2017 förbättrades rörelseresultatet, men var fortfarande negativt -4 124
TSEK. De negativa resultatet var en följd av kostnader att komma igång med produktionen i det nya mejeriet 2016 och marknadssatsningar som gjordes under 2017. De ökade rörelsekostnader under 2018 är en följd av reparationskostnader på den
förpackningsmaskin som inköptes 2016, ökade marknadsföringskostnader och kostnader för att trimma produktionen
i mejeriet.

Kassalikviditet
Kassalikviditeten var vid utgången av 2016 89 procent men stärktes genom nyemissionen under 2017 till 106 procent
vid utgången av 2017. Vid utgången av tredje kvartalet 2018 uppgick kassalikviditeten till 73 procent, men föreliggande
nyemission kommer att återställa likviditeten i Bolaget till en normal nivå.

Soliditet
Bolagets soliditet var vid utgången av 2016 45 procent och stärktes under 2017 till 53 procent genom en nyemission. Vid
utgången av tredje kvartalet 2018 var soliditeten 38 procent. Av Bolagets skulder kommer 1,7 MSEK att kvittas mot aktier,
vilket kommer att öka soliditeten i Bolaget högst väsentligt.
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Handlingar införlivade genom hänvisning
Fullständig historisk finansiell information, inklusive redovisningsprinciper och andra tilläggsupplysningar samt
revisionsberättelser har via hänvisning till årsredovisningar för räkenskapsåren 2016 och 2017 införlivats i detta
memorandum. Den historiska finansiella informationen har reviderats av Dalsspira mejeris revisionsbolag dåvarande
JDG Revision AB, med huvudansvarig revisor Anna Ingman. Revisionsberättelsen för respektive år har lämnats utan
anmärkning. Presenterade räkenskaper för tredje kvartalet 2017 och 2018 har inte reviderats av revisorn. Årsredovisning
för räkenskapsåren 2016 och 2017 har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och genom tillämpning av
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
De senaste två årsredovisningarna jämte revisionsberättelse, rapporterna för tredje kvartalet 2017 och 2018 samt
bolagsordning finns att hämta på www.dalsspira.se.

Aktieägare
Dalsspira AB:s aktieägare per 2018-09-30
Aktieägare

Antal aktier

och röster, %

Mikael Olsson / JOM AB

715 980

19,12%

Carina Alexandersson

317 680

8,48%

Jimmy Jakobsson

152 986

4,08%

Sune Tholin

148 750

3,97%

Hans Jacobsson / Rönnbacken Ventures AB

140 965

3,76%

Malin Jakobsson

112 835

3,01%

Goldman Sachs International LTD, W8IMY

85 738

2,29%

Iréne Axelsson

56 250

1,50%

Anna-Stina Jakobsson

54 702

1,46%

Nordnet Persionsförsäkring AB
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Andel av kapital

47 970

1,28%

Övriga 600 aktieägare

1 911 554

51,04%

SUMMA

3 745 410

100,00%

Aktiekapitalets utveckling
År

Händelse

1996

Bolagsbildning

2015

Nyemission

Ökning
antal aktier

Totalt
antal aktier

Ökning av
aktiekapital

Totalt
aktiekapital

Kvotvärde

1 000

1 000

100 000

100 000

100,00

687

1 687

68 700

168 700

100,00

2015

Fondemission

0

1 687

337 400

506 100

300,00

2015

Split 1 000:1

1 685 313

1 687 000

0

506 100

0,30

2015

Nyemission

1 126 250

2 813 250

337 875

843 975

0,30

2017

Lösen teckningsoptioner

120 000

2 933 250

36 000

879 975

0,30

2017

Lösen teckningsoptioner

2017

Nyemission

2018

Föreliggande nyemission*

24 000

2 957 250

7 200

887 175

0,30

739 312

3 696 562

221 794

1 108 969

0,30

1 848 281

5 544 843

554 484

1 663 453

0,30

* Vid fulltecknad företrädesemission.
Vid samtliga nyemissioner har emitterade aktier betalats fullt ut med kontanta medel.
Vid fulltecknad nyemission kommer 1 848 281 teckningsoptioner att utfärdas, vilka kan lösas mot aktier i maj 2019. Lösen av
samtliga teckningsoptioner skulle innebära att antalet aktier ökar till 7 393 124 aktier och att aktiekapitalet ökar till
2 217 937 SEK.
Vid övertecknad emission har styrelsen möjlighet att fatta beslut om att öka emissionsvolymen i föreliggande emission med
ytterligare 350 000 units vilket skulle öka antalet aktier med 6,3 procent.
Dalsspira har 300 000 utestående optioner med en lösenkurs om 6 kr. Rätten att teckna aktier enligt optionsavtalet löper till
och med den 31 augusti 2021. Kvarvarande mängd optioner innebär en utspädning om 7,5 % procent vid fullt nyttjande.
Föreliggande nyemission genomförs till ett bolagsvärde om 17,3 MSEK pre-money.
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Information om de aktier som erbjuds
Aktiekapitalet i Dalsspira mejeri AB uppgår före nyemissionen till 1 108 969 kronor, fördelade på 3 696 562 aktier. Efter
emissionen av ytterligare 1 848 281 aktier i föreliggande
nyemission uppgår aktiekapitalet till 1 663 452,90 kronor,
fördelade på 5 544 843 aktier.
Varje aktie medför lika rätt till andel i Dalsspira mejeri AB:s
tillgångar och resultat. Samtliga aktier berättigar till en röst.
Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt vid emission, i proportion och sort, till befintligt innehav. För att ändra aktieägarnas
rätt i Bolaget krävs ett bolagsstämmobeslut med kvalificerad
majoritet.
Aktierna är upprättade enligt svensk rätt och denominerade
i svenska kronor.

Aktiebok
Företagets aktiebok kontoförs av Euroclear Sweden AB,
Box 7822, 103 97 STOCKHOLM, (f.d. VPC), som registrerar
aktierna på den person som innehar aktierna.

Handelsbeteckningar
Handelsbeteckningen för Bolaget aktie är SPIRA. ISIN-kod för
aktien är SE0007640297.
För uniträtterna med handelsbeteckningen SPIRA UR, som
handlas mellan den 29 oktober till den 13 november 2018, är
ISIN-koden SE0011843770. CFI-kod är RSSIXXR och FISN-koden är DALSSPIRAM/SUBS RTS NL PD.
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Betalda tecknade units med handelsbeteckningen SPIRA BTU, som handlas från och med den 29 oktober 2018
fram tills emissionen är registrerad hos Bolagsverket vilket
beräknas ske i början av december 2018, har ISIN-koden
SE0011843788. CFI-kod är MCMUXR och FISN-koden är DALSSPIRAM/UT 1 AK + 1TO.
Teckningsoptionerna som börjar handlas från och med att
emissionen registreras hos Bolagsverket i början av december 2018 kommer att ha handelsbeteckningen SPIRA TO 1.
ISIN-koden kommer att vara SE0011843762. CFI-kod är RMXXXX och FISN-koden är DALSSPIRAM/OPT RTS 20190604.

Utdelning
Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför
rätt till utdelning från och med verksamhetsåret 2018. Den
som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller
i förteckning enligt 5 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551)
skall anses behörig att mottaga utdelning och vid fondemission ny aktie som tillkommer aktieägare, samt att utöva
aktieägarens företrädesrätt att deltaga i emission.
I det fall någon aktieägare inte kan nås genom Euroclear
(VPC) kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet mot
och begränsas endast genom regler om preskription. Vid
preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget.
Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och

utbetalning sker via Euroclear (VPC) på samma sätt som
för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är
skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normal
svensk kupongskatt.

Utspädningseffekter
Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna sig till lika
antal aktier som de innehar på avstämningsdagen i företrädesemissionen. För de aktieägare som avstår att teckna sin
relativa andel av emissionen innebär avståendet en utspädningseffekt.
Det ursprungliga antalet aktier i Dalsspira mejeri är 3 696
562. I nyemissionen tillkommer vid fulltecknad emission
1 848 281 aktier för att därefter vara 5 544 843 aktier, vilket
motsvarar en ökning av antalet aktier med 50 procent.

Övrig information om aktierna
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.

Aktieägarnas godkännande av nyemissionen
Styrelsens beslut om att genomföra nyemissionen görs med
stöd av det beslut som tog på årsstämman den 5 juni 2018.

Kostnader för nyemissionen
Nyemissionen tillför Dalsspira vid fulltecknad emission
5,5 MSEK före emissionskostnader. Kostnaderna för genomförandet av emission beräknas till 0,4 MSEK.

För de aktieägare som avstår att teckna aktier i den föreliggande nyemissionen uppstår en utspädningseffekt motsvarande 33,3 procent av aktiekapitalet i Dalsspira mejeri efter
nyemissionen.
Om samtliga teckningsoptioner kommer att lösas in mot
aktier tillkommer i maj 2018 ytterligare 1 848 281 aktier vilket
ökar antalet aktier till 7 393 124 aktier, vilket är en ökning
med ytterligare 33,3 procent. För de aktieägare som inte
innehar några teckningsoptioner uppstår en utspädningseffekt motsvarande 25 procent.
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Villkor och anvisningar
Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 22 oktober 2018 är ägare
av aktier i Dalsspira mejeri AB (publ) äger företrädesrätt att
teckna units i Dalsspira mejeri AB (publ) utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1)
teckningsoption TO 1.

Uniträtter (UR)
Aktieägare i Dalsspira mejeri AB (publ) erhåller för varje befintlig aktie en (1) uniträtt. Det krävs två (2) uniträtter för att
teckna en (1) ny unit.

Teckningskurs
Teckningskursen är 3,00 kronor per unit. Courtage utgår ej.

Överteckningsoption
Företrädesemissionen omfattar högst 1 848 281 units. Därutöver tillkommer en överteckningsoption som styrelsen kan
nyttja helt eller delvis vid övertecknad emission. Överteckningsoptionen uppgår till 350 000 units och erbjuds först och
främst de som tecknat i emissionen med stöd av teckningsrätter.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB, (VPC) för rätt
till deltagande i emissionen är den 22 oktober 2018. Sista
dag för handel i Dalsspira mejeri AB (publ) aktie med rätt
till deltagande i emissionen är den 18 oktober 2018. Första
dag för handel i Dalsspira mejeri AB (publ) aktie utan rätt till
deltagande i emissionen är den 19 oktober 2018.

Teckningstid
Teckning av nya units skall ske under tiden från och med den
29 oktober till och med 15 november 2018. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och förlorar
därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade
uniträtter, utan avisering från Euroclear (VPC), att bokas bort
från aktieägarnas VP-konton.

Handel med uniträtter (UR)
Handel med uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock
Market, under perioden från och med 29 oktober till 13 november 2018. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd
handlägger förmedling av köp och försäljning av uniträtter.
Den som önskar köpa eller sälja uniträtter skall därför vända
sig till sin bank eller fondkommissionär. Uniträtter som ej
utnyttjas för teckning i företrädesemissionen måste säljas
senast den 13 november 2018 eller användas för teckning
av units senast den 15 november 2018 för att inte bli ogiltiga
och förlora sitt värde.
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Emissionsredovisning och anmälningssedlar
Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan
nämnda avstämningsdag är registrerade i den av Euroclear
(VPC) för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt
emissionsredovisning, särskild anmälningssedel 1 och 2 samt
emissionsmemorandum. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat erhållna uniträtter. Den som
är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda
förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon
emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som
redovisar registreringen av uniträtter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i Dalsspira mejeri AB (publ)
är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare
erhåller emissionsmemorandum och anmälningssedel 2.
Teckning och betalning med respektive utan företrädesrätt
skall ske i enlighet med anvisningar från respektive
förvaltare.

Teckning med stöd av företrädesrätt
Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom
samtidig kontant betalning senast den 15 november 2018.
Teckning genom betalning skall göras antingen med den,
med emissionsredovisningen utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogad till
den särskilda anmälningssedeln 1 enligt följande alternativ:

1) Inbetalningsavi
I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant
betalning. Särskild anmälningssedel 1 skall då ej användas.
Observera att teckning är bindande.

2) Särskild anmälningssedel 1
I de fall uniträtter förvärvas eller avyttras, eller ett annat
antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning
genom kontant betalning. Aktieägaren skall på särskild
anmälningssedel 1 uppge det antal units som denne tecknar
sig för och på inbetalningsavin fylla i det belopp som skall
betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Observera att
teckning är bindande.

Särskild anmälningssedel 1 kan erhållas från Aktieinvest FK
AB på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller lämnas på
nedanstående adress och vara Aktieinvest FK AB tillhanda
senast klockan 17.00 den 15 november 2018. Det är endast
tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel 1. I det
fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart
den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar
kommer således att lämnas utan avseende. Observera att
teckning är bindande.
Aktieinvest FK AB
Emittentservice
113 89 STOCKHOLM
Telefon:08-5065 1795
E-post: emittentservice@aktieinvest.se

Teckning utan företrädesrätt
Teckning av units utan stöd av företräde skall ske under
samma period som teckning av units med företrädesrätt, det

vill säga från och med den 29 oktober 2018 till och med 15
november 2018. Anmälan om teckning utan företrädesrätt
genom att Särskild anmälningssedel 2 ifylls, undertecknas
och skickas Aktieinvest FK AB på adress enligt ovan eller till
förvaltaren. Någon betalning skall ej ske i samband med
anmälan om teckning av units utan företrädesrätt, utan sker
i enlighet med vad som anges nedan. Särskild anmälningssedel 2 skall vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast klockan 17.00 den 15 november 2018. Det är endast tillåtet att
insända en (1) Särskild anmälningssedel 2. I det fall fler än en
anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna
att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att
lämnas utan hänseende. Observera att anmälan är bindande.
Är depån kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) var vänlig kontakta din förvaltare
för teckning.
Tecknare med depå: För att åberopa subsidiär företrädesrätt
måste teckningen gå via samma förvaltare som teckningen
med företrädesrätt.
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Tilldelningsprinciper vid teckning
utan stöd av företrädesrätt
Units som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem
som tecknat utan stöd av uniträtt. Tilldelning sker på
följande grunder:
i.

i första hand till dem som även tecknat units med stöd
av uniträtt, pro rata i förhållande till hur många units
som tecknats med stöd av uniträtter, dock att tecknare
som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle
ha tilldelats färre än 50 units efter lottning ska tilldelas
antingen 50 units eller inga units, och ii. i andra hand till
andra som tecknat units utan företrädesrätt, pro rata
i förhållande till hur många units som tecknats, dock att

ii.

i andra hand till andra som tecknat units utan företrädesrätt, pro rata i förhållande till hur många units som
tecknats, dock att tecknare som med tillämpning av
denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 50
units efter lottning ska tilldelas antingen 50 units eller
inga units.

Vänligen observera: Förvaltarregistrerade (depå) tecknare,
som vill öka sannolikheten att få tilldelning utan företrädesrätt genom att även teckna units med företrädesrätt, måste
dock teckna units utan företrädesrätt genom samma förvaltare som de tecknat units med företrädesrätt. Annars finns
det vid tilldelningen ingen möjlighet att identifiera en viss
tecknare som tecknat units såväl med som utan stöd
av uniträtter.

Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt
Besked om eventuell tilldelning av units tecknade utan
företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid skall erläggas
senast den dag som framkommer av avräkningsnotan. Något
meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning.
Erläggs ej likvid i rätt tid kan units komma att överlåtas till
annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma
att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som
ursprungligen erhållit tilldelning av dessa units komma att få
svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

Aktieägare bosatta i utlandet
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan,
Australien, Sydkorea, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller
något annat land där distributionen eller denna inbjudan
kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra
åtgärder än de som följer svensk rätt eller strider mot regler
i sådant land) och vilka äger rätt att teckna units i nyemissio-
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nen, kan vända sig till Aktieinvest FK AB på telefon enligt ovan
för information om teckning och betalning.
Tilldelning av uniträtter och utgivande av nya units vid
utnyttjande av uniträtter till personer som är bosatta utanför
Sverige kan påverkas av värdepapperslagstiftningar i sådana
länder. Med anledning härav kommer, med vissa undantag,
aktieägare som har sina befintliga aktier direktregistrerade
på VP-konton och har registrerade adresser i till exempel
USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien,
Sydkorea, Hong Kong, Schweiz eller Singapore inte att erhålla
detta memorandum. De kommer inte heller att erhålla några
uniträtter på sina respektive VP-konton. De uniträtter som
annars skulle ha registrerats för dessa aktieägare kommer
att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader,
kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 SEK kommer inte att utbetalas.

Betald tecknad unit (BTU)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear (VPC) så
snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar
efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med
bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade units (BTU)
skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade units är bokförda som BTU på VP-kontot tills nyemissionen blivit registrerad
hos Bolagsverket.

Handel i BTU
Handel i BTU kommer att ske på Spotlight Stock Market, från
den 29 oktober 2018 till och med att emissionen registrerats
hos Bolagsverket.

Handel i teckningsoptioner (TO 1)
Teckningsoptionerna avses upptas till handel på Spotlight
Stock Market så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske i början december 2018.

Villkor för teckningsoptionen
Varje teckningsoption ger rätt teckna en (1) ny aktie i Bolaget
till en teckningskurs per aktie om 3,30 SEK. Teckning av aktier
med stöd av teckningsoptionerna skall ske i enlighet med de
fullständiga villkoren för teckningsoptionerna under perioden
20 maj – 4 juni 2019.
Har inte teckning skett inom den ovan angivna tiden upphör
all rätt enligt teckningsoptionen att gälla.

Utdelning
Nya aktier ska berättiga till utdelning från och med den första
avstämningsdag för utdelning som infaller efter att aktien
registrerats hos Bolagsverket.

Leverans av units
Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket
beräknas ske i mitten av december 2018, ombokas BTU till
units utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB.
För de aktieägare som har sitt unitinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

Offentliggörande av utfallet i emissionen
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer
Bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande och finnas
tillgängligt på Bolaget hemsida.
Övrig information Bolaget äger inte rätt att avbryta Nyemissionen. Bolaget äger inte heller rätt att tillfälligt dra
in erbjudandet.

För det fall att ett för stort belopp betalats in av en tecknare
för de nya units kommer Aktieinvest att ombesörja att
överskjutande belopp återbetalas. Aktieinvest kommer
i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om
ett bankkonto som Aktieinvest kan återbetala beloppet till.
Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp.
En teckning av nya units, med eller utan stöd av uniträtter,
är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller
modifiera en teckning av nya units.
Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan
komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden
inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt
kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp.
Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att
återbetalas.
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Handel i aktien
Spotlight Stock Market är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight
Stock Market driver en så kallad MTF-plattform. Bolag som är noterade på Spotlight Stock Market har förbundit sig att följa
Spotlight Stock Markets noteringsavtal. Avtalet syftar bland annat till att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på
marknaden får korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka Bolagets aktiekurs.
Handeln på Spotlight Stock Market sker i ett elektroniskt handelssystem som är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer som är anslutna till Nordic Growth Market, NGM. NGM är en svensk reglerad marknadsplats under finansinspektionens tillsyn som driver marknader i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Bolaget startades 1999 och är idag
ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgarts. NGM erbjuder handel i alla typer av värdepapper och all handel sker i det
egenutvecklade börssystemet Elasticia.
Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som är noterade på Spotlight Stock Market kan använda sin vanliga bank
eller fondkommissionär.
Noteringsavtalet och aktiekurser återfinns på Spotlight Stock Markets hemsida
(www.spotlightstockmarket.com).
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Riskfaktorer
Bolagsrisker

Försäljningsrisk

En investering i Dalsspira mejeri utgör en affärsmöjlighet,
men innebär också risker. Dessa kan på grund av 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 köpa aktier i Dalsspira mejeri 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.

Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som
Bolaget ska producera får det positiva mottagande på
marknaden som förespeglas i det här memorandumet.
Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre och tiden det tar
att etablera sig på marknaden kan vara längre än vad Bolaget
i dagens skede har anledning att tro.

Begränsade resurser
Dalsspira mejeri 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.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare

Marknadsrisker
Aktiens likviditet
Dalsspiras aktie handlas på Spotlight Stock Market. Bolaget
är dock ett litet företag med ett begränsat antal aktier som
ägs av relativt få aktieägare. Det påverkar aktiens likviditet då
det inte alltid finns köpare till aktier som är till salu. Det finns
ingen garanti för att aktier förvärvade genom nyemissionen
kan säljas till för innehavaren acceptabla nivåer vid varje
given tidpunkt.

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

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

Aktiemarknaden präglas även till stor del av psykologiska
faktorer. En aktie i Dalsspira mejeri AB 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

Framtida utdelning

Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat,
innan Bolaget når ett positivt kassaflöde. Det kan inte heller
uteslutas att Dalsspira mejeri 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.

Eventuella framtida utdelningar och storleken på sådana
utdelningar är beroende av Bolagets framtida resultat,
finansiella ställning, kassaflöden, rörelsekapitalbehov, investeringsbehov och andra faktorer. Villkoren i befintliga och
framtida kreditavtal kan också förhindra eller begränsa att
utdelning sker.
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Dalsspira mejeri AB
Håbynvägen 6
458 30 FÄRGELANDA
Tel 0528-500 01
E-post: info@dalsspira.se
www.dalsspira.se

Spridning av memorandumet
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än
som följer av svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i Amerikas Förenta Stater, Kanada eller något annat land där
distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller strider mot regler i ett sådant land.

