EMISSIONSMEMORANDUM 2018
PEN CONCEPT GROUP AB

BOLAGSASPEKTER
PEN Concept Group AB är ett publikt aktiebolag,
vilket regleras av Aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget
registrerades hos Bolagsverket den 11 december 2008
med organisationsnummer 556772-5667. Nuvarande firma
registrerades den 28 oktober 2015. Bolaget följer svensk
lagstiftning och aktiebolagslagen (2005:551).
Bolaget ska bedriva tillverkning, försäljning, uthyrning
av butiks och lagerinredning, inredning och design av
restauranger samt mässor, handel med värdepapper,
äga fastigheter och därmed förenlig verksamhet. Såsom
holdingbolag i koncernen har Bolaget framförallt ett
långsiktigt intresse av att förvalta de aktier som man
innehar i dotterbolagen. Verksamhetsbeskrivningen ger
även utrymme att eventuellt äga och förvalta de fastigheter
verksamheten bedrivs i.
Bolaget är vid tidpunkten för upprättandet av detta
memorandum, samt under efterföljande emissionsprocess,
part i ett skiljedomsförfarande, som gäller en tidigare
ägare av ett dotterbolag som startat en konkurrerande
verksamhet. Processen bedöms inte få några betydande
effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.
Därutöver har 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
Jönköpings län, Jönköpings kommun.
Årsredovisning och bolagsordning kan beställas i pappersform från bolaget eller hämtas från bolagets hemsida:

PEN CONCEPT GROUP AB
Alfavägen 3
556 52 JÖNKÖPING
Tel 036-36 17 80
E-post:
Hemsida: www.pen.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” eller ”PEN”, ”PEN Concept Group” avses
koncernen med moderbolaget PEN Concept Group AB med organisationsnummer 556772-5667.
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STYRELSENS FÖRSÄKRAN
Memorandumet har upprättats av styrelsen i PEN Concept Group AB med anledning av nyemission i bolaget. Styrelsen i PEN
Concept Group 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.
Jönköping den 25 oktober 2018
PEN CONCEPT GROUP AB

Robert Wu		
Styrelseordförande

Hu Bo

Zhang Jinli

Karl Malmström		

Mikael Palm Andersson
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SEX SKÄL ATT TECKNA AKTIEN
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•

PENs varumärke som leverantör av mässmontrar, nyckelfärdiga inredningskoncept för butiker och
restauranger har under de senaste åren väsentligt förstärkts i Skandinavien. Detta har åstadkommits
genom ökad marknadsföring, aktiv kundbearbetning och lyckade leveranser. Företaget konstaterar en
fortsatt hög efterfrågan på PEN’s tjänster och lösningar samt nyligen ingångna stora och omfattande
avtal inom främst butiksinredning.

•

PEN har under 2018 tecknat det största butiksinredningskontraktet i koncernens historia. Kunden,
dagligvarukedjan Netto, skall renovera sitt butiksnät i flertalet länder. I projektet ingår också
nyetableringar. Kontraktet är värt ca 100 MSEK under en period av tre år och PEN bedöms ha goda
chanser till att få kontraktet förlängt. PEN ansvarar för inköp, tillverkning, lagerhållning och distribution
av butiksinredning.

•

Affärsområdet Mässa, den historiskt sett mest lönsamma delen av PENs verksamhet, har under 2018
fått sin organisation förstärkt med fler resurser inom försäljning, projektledning, logistik och montage.
Affärsområdet spås en relativt kraftig tillväxt redan i närtid.

•

Affärsområdet Restaurang fokuserar sedan en tid tillbaka enbart på kedjekunder och har under 2018
attraherat två nya kunder till portföljen. PEN noterar en fortsatt hög takt i såväl renoveringar som
nyetableringar där snabbmats- och cafékedjor i Skandinavien är tongivande.

•

PEN avser fortsätta sitt strategiska fokus på att kontrollera hela värdekedjan från idé till nyckelfärdig
leverans. Företagsledningen anser att genom kontroll över varje steg i värdekedjan uppnås bästa möjliga
synergier i form av resursallokering, projektkontroll, leveransprecision och kvalitet.

•

Bolaget värderas till 50,1 MSEK i föreliggande nyemission, pre money.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG
AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag var den 24 oktober 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktie
inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 oktober 2018 och första dag
exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 23 oktober 2018.

FÖRETRÄDESRÄTT

De som på avstämningsdagen var registrerade som aktieägare i PEN Concept
Group AB äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls
en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny
aktie.

TECKNINGSTID

31 oktober – 15 november 2018.

TECKNINGSKURS

Två kronor och tjugo öre (2,20 SEK) per aktie.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER

Handel kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 31 oktober –
13 november 2018.

HANDEL MED BTA

Betalda tecknade aktier, BTA, kommer att handlas på Spotlight Stock Market
från och med den 31 oktober 2018 fram till dess att Bolagsverket har registrerat
emissionen. Denna registrering beräknas ske i början av december 2018.

ANTAL AKTIER I ERBJUDANDET

Högst 3 795 816 aktier.

EMISSIONSVOLYM

Vid fulltecknad emission tillförs PEN Concept Group 8,3 MSEK före
emissionskostnader. Kostnaderna för genomförandet av emissionen beräknas
till 0,6 MSEK.

VÄRDERING AV BOLAGET

Med en teckningskurs om 2,20 SEK blir värderingen av PEN Concept Group AB
50,1 MSEK före genomförd emission.

TECKNINGSÅTAGANDE
Bolagets huvudägare Robert Wu äger privat och genom bolag 7 269 548 aktier vilket motsvarar 31,92 procent av aktierna.
Robert Wu har i samband med emissionen förbundit sig att teckna sin andel av emissionen, vilket uppgår till 1 211 591 aktier,
vilket innebär 2 665 500 SEK. Därutöver har Robert Wu i avtalat med Bolaget per den 15 oktober 2018 om att garantera upp till
att halva emissionen blir tecknad vilket innebär en garanti om ytterligare 686 317 aktier vilket innebär 1 509 897 SEK. Garantin
har lämnats utan ersättning från Bolaget. Teckningsförbindelsen och garantiåtagandet har ej säkerställts genom förtida
inbetalning, bankgaranti eller annat förfarande.
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MOTIV FÖR ERBJUDANDET
BAKGRUND
PEN Concept Group är en koncern som bildades under
2015 då moderbolaget förvärvade dels PEN Interiör AB i
Jönköping, dels det kinesiska företaget PEN Nordic Concept
Co. Ltd i Qingdao, Kina. Därigenom bildades tillsammans
med det tidigare dotterbolaget Shop Service Center i Lerum
AB, numera PEN Shop Concept AB en koncern som 2015
omsatte drygt 77 MSEK inom verksamhetsområdena butiksoch restauranginredning, samt mässinredningar.
Under 2017 förvärvades GOODS Sweden AB, en distributör
av restaurangprodukter i segmenten möbler, maskiner
och utensilier. Genom förvärvet nådde koncernen en försäljning om ca 154 MSEK föregående år. PEN står nu inför
en ytterligare expansion av verksamheten med möjlighet
till försäljning till ett antal större kunder inom butiks- och
restaurangbranschen samt till företag som behöver inredning
för deltagande på mässor.
Koncernen har under 2018 ingått sitt största avtal inom
butiksinredning i företagets historia då ett kontrakt tecknats
med dagligvarukedjan Netto värt cirka 100 MSEK. Ett
annat exempel är ramavtalet med ICA Sverige AB, det
första i koncernens historia. Båda dessa har gett stor
uppmärksamhet i branschen. Den expansiva strategin
kräver utökade ekonomiska resurser för att kunna möta en
väsentligt högre efterfrågan, men Bolaget måste även utöka
sina resurser inom marknadsföring och försäljning för den
fortsatta expansionen.
MOTIV TILL NYEMISSIONEN
Styrelsen i PEN Concept Group AB lade fram ett förslag
om nyemission som beslutades på en extra bolagsstämma
den 15 oktober 2018. Beslutet innebar en företrädesemission
för att säkra fortsatt expansion av verksamheten. Skälet för
att genomföra nyemissionen var att erhålla resurser för att
kunna genomföra styrelsens expansionsplaner. Kapitalet
kommer att öka rörelsekapitalet och skapa resurser för
ökade försäljningsinsatser i syfte att säkerställa Bolagets
expansion. Emissionen vänder sig till såväl privata som
institutionella investerare.
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Föreliggande nyemission kommer att tillföra Bolaget
8,3 MSEK före emissionskostnader om emissionen tecknas
fullt ut. Emissionskostnaderna beräknas till ca 600 tSEK.
Emissionskapitalet skall framförallt användas till:
•
•

Stärka organisationen, exempelvis genom rekrytering
och kompetensutveckling.
Möjliggöra fortsatt drift och expansion av större
affärer och projekt med där tillhörande förväntad
kapitalbindning.

För den eventualitet att emissionen inte skulle bli
fulltecknad får Bolaget undersöka andra möjligheter till
finansiering av verksamheten såsom banklån. Bolaget kan
även senarelägga anställningen av säljare och begränsa
försäljningsinsatserna, vilket dock kan leda till lägre tillväxt
jämfört med vad som annars förväntas.
RÖRELSEKAPITALFÖRKLARING
Utan nyemissionen kan PEN ändå fullgöra sina förpliktelser
mot leverantörer och kreditgivare, men Bolaget har svårt att
utvecklas i den takt som styrelsen vill. Styrelsen bedömer att
föreliggande nyemission täcker kommande rörelsekapitalbehov under de närmaste 12 månaderna.
FRAMTIDA KAPITALBEHOV
Styrelsen i PEN Concept Group AB bedömer att Bolaget
inte kommer att behöva förstärka rörelsekapitalet under det
närmaste året, givet nuvarande planer på marknadsbearbetning. Vid en mycket kraftig expansion kan Bolaget dock
hamna i en situation där ytterligare rörelsekapital kan bli
nödvändigt för att klara fortsatt tillväxt.

VD HAR ORDET
sker i vårt kinesiska dotterbolag och sedan importeras
till Europa där vi även ansvarar för lagerhållning och
distribution till Netto, som är en av de större skandinavisk
dagligvarukedjorna. Under året har vi också tecknat vårt
första ramavtal med ICA Sverige AB kring butiksinredning.
Vidare har en av de större kedjorna inom snabbmat valt PEN
till strategisk partner på en mycket omfattande utrullning av
renoveringsprojekt och nyetableringar i Skandinavien.

Varmt tack för ditt intresse av PEN Concept Group AB!
Som nytillträdd VD och koncernchef är det ett sant nöje att
fortsätta utveckla den koncern där jag varit verksam inom
försäljning sedan många år.
Vi befinner oss i ett, ur flera perspektiv, mycket intressant
läge. Dels genomgår branschen en del förändringar,
vilket tar sig uttryck i bland annat ökat e-handel, ändrade
konsumtionsmönster, nya betalningslösningar och olika
trender inom digitalisering. Vidare konstaterar jag att PEN
med sina olika dotterbolag lyckats mycket väl i att vinna
affärer inom samtliga affärsområden, trots att vi på flera
marknader slåss mot betydligt större konkurrenter.

Vi har under året också förstärkt vår sälj- och leveranskapacitet inom affärsområdet mässa och bedömer att försäljningen därmed blir betydligt bättre under 2018 jämfört
med föregående år. PEN Concept Group AB noterades på
Spotlight Stock Market, dåvarande AktieTorget, i augusti
2016 efter en nyemission som genererade cirka 9,6 MSEK
efter emissionskostnader. Emissionskapitalet avsågs
användas till i första hand följande:
•
Stärka organisationen, bland annat genom rekrytering
av fler säljare.
•
Stärka rörelsekapitalet.
•
Ökad marknadsföring och försäljning
När vi på PEN på nytt söker ditt förtroende i en företrädesemission om ca 3,8 miljoner aktier, konstaterar jag med
tillfredsställelse att vi nått våra huvudsakliga mål. Vi har
en väsentligt bättre säljkapacitet idag och är avsevärt mer
aktiva inom marknadsföring, inte minst i sociala medier. Jag
välkomnar dig att investera i PEN och ska göra allt som står
i min makt för att det ska bli en lyckad investering.
Magnus Hjorth
Koncernchef och VD
PEN Concept Group AB

Till skillnad från många av våra konkurrenter, som ofta
är smalare i sitt erbjudande, vilar PEN tryggt på tre olika
affärsområden: Mässa, Restaurang och Butik. Det gör oss
dels mindre känsliga för svängningar i konjunkturen och
samtidigt ökar det vår konkurrenskraft då vi kan bredda vårt
erbjudande till varje enskild kund. Med de trender vi ser
inom handeln idag, där exempelvis caféer och restauranger
blir en allt större del av både matbutiken och köpcentret,
kommer vår kompetens väl till pass i att kunna erbjuda våra
kunder nyckelfärdiga restaurangkoncept. Vår mångåriga
kunskap inom mässor och showroom kommer väl till pass
för kunder som vill flytta sin mässmonter in i kontorseller produktionsmiljön i form av en produktdisplay eller
upplevelsecenter.
Jag konstaterar att vi, efter en tids aktivt och konsekvent
arbete med strategiskt viktiga kunder och projekt, står
inför en betydande tillväxt. Vi har under 2018 ingått vårt
största avtal någonsin inom butiksinredning, där tillverkning
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HÄNDELSER I BOLAGETS
UTVECKLING
2010

2017

Qingdao Oboya Shop Concept, Co., Ltd, Kina, knoppas av
från koncernen Oboya Horticulture Industries AB.

GOODS Sweden AB förvärvas, ett bolag med över två
decenniers erfarenhet av distribution av möbler, maskiner
och utensilier gentemot restaurangbranschen.

2012
Förvärv av Shop Service Center i Lerum AB (’SSC’) ett bolag
aktivt inom butiksinredning sedan 1988.
Etablering av Oboya Shop Concept AB som sedermera blir
moderbolag i koncernen.
2013
Annica Lind Nordberg rekryteras som VD för Bolaget.
Annica har mångårig erfarenhet som VD i branschen.
2014
Ramavtal med Coop Trading, vilket inkluderar alla nordiska
kedjor inom Coop-sfären.
2015
Förvärv av PEN Interiör AB i Jönköping, ett bolag aktivt
inom mässa, restaurang och butiksinredning sedan 1992.
Ramavtal tecknas med Lindex. Moderbolaget i koncernen
byter namn från Oboya Shop Concept AB till PEN Concept
Group AB samt flyttar sätet till Jönköping. Detta görs för
som ett led i den planerade börsnoteringen och för att
undvika sammanblandning med Oboya samt att PEN är ett
i Sverige känt varumärke.
Moderbolaget förvärvar under året de inrednings- och
logistikbolag som är verksamma i Kina.
2016
Ramavtal sluts med Systembolaget.
PEN Concept Group AB noteras på AktieTorget, nuvarande
Spotlight, och handlas under ’PENCON’.
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Johan Burtus rekryteras som ny VD och Koncernchef.
Johan har ett långt förflutet med ledande positioner i stora,
internationella företag och tillför kompetens främst inom
affärsutveckling och tillverkning i Kina.
Tus Holdings investerar 20 MSEK i PEN Concept Group AB
genom en riktad nyemission.
PEN ser över och renodlar sin strategi inom främst butiksoch restaurangprojekt.
Inom mässa adderas aluminiumkonceptet BeMatrix till
produktportföljen, ett alternativ till traditionella trä- och
snickerimontrar.
2018
PEN tecknar det största avtalet inom butiksinredning
i koncernens historia med Netto. Avtalet förutsätter att ett
externt butikslager etableras i Polen.
PEN tecknar ramavtal med ICA Sverige AB, det första i sitt
slag för koncernen, och påbörjar leverans av inredning till
valda butikskoncept.
PEN utökar kundportföljen med ytterligare kedjekunder
inom restaurangsegmentet.
Magnus Hjorth, tidigare Säljdirektör i PEN Concept Group
AB, tillträder som ny VD och Koncernchef.

PEN CONCEPT GROUP
I SAMMANDRAG
PEN Concept Groups affärsidé är att designa, tillverka och leverera attraktiva lösningar för mässor, restauranger och butiker
för kunder med höga krav på design och kvalitet.

VERKSAMHET
PEN Concept Group AB är, genom sina olika dotterbolag, verksamma inom följande affärsområden:
BUTIK

Design, inköp, tillverkning, lagerhållning och montage av nyckelfärdiga butiker.

MÄSSA

Design, tillverkning, lagerhållning och montage/demontering av mässmontrar och showroom.

RESTAURANG

Design, inköp, tillverkning och installation av nyckelfärdiga restaurangkoncept, inklusive ett brett
utbud av kända varumärken inom möbler, köksmaskiner och utensilier

Det som gör oss unika är att vi, med i första hand egen personal, kontrollerar hela värdekedjan från idé till design, konstruktion,
inköp, tillverkning, logistik och installation.
Koncernen består i dag av fem olika dotterbolag verksamma i Sverige respektive Kina.

PEN CONCEPT GROUP AB
JÖNKÖPING, SWEDEN

GOODS Sweden AB
Växjö, Sweden

Förvärvades
2017 och är
en distributör
av restaurangprodukter inom
möbler, maskiner
och utensilier.

PEN Interiör AB
Jönköping,
Sweden

PEN Shop
Concept AB
Lerum, Sweden

PEN Nordic
Concept Co., Ltd.
Qingdao, Kina

Förvärvades 2015
och är projektleverantör av nyckelfärdiga koncept för
restauranger och
mässor.

Förvärvades 2012
och är leverantör
av såväl produkter
som nyckelfärdiga
butikskoncept.

Förvärvades
2008 och är en
tillverkningsenhet
av i första hand
butiksinredning.

PEN Concept Group
(Suzhou) Co., Ltd.
Suzhou, Kina

Etablerades
2018 som en
affärsinkubator
för att utveckla
nya affärskoncept
på den kinesiska
marknaden.
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MARKNADSÖVERSIKT
PEN Concept Group AB är, genom sina olika dotterbolag,
verksamt på flera geografiska marknader beroende på
affärsområde. Samtliga affärsområden är relativt starkt
konkurrensutsatta med tonvikt på projekt inom butiks- och
restauranginredning.
PEN är en förhållandevis liten aktör i jämförelse med exempelvis ITAB, Expedit eller Hestra Inredningar. Däremot anses
det vara en konkurrensfördel att erbjuda produkter och
lösningar i flera olika affärsområden, då detta gör bolaget
mindre konjunkturkänsligt samt har möjlighet att erbjuda
värdeskapande kringtjänster av annan karaktär än vad flera
konkurrenter förmår göra. Ett exempel är matvarukedjan
som vill utöka sin café- eller restaurangverksamhet. Ett annat
kan vara bygghandlaren som vill etablera ett showroom mitt
i city.
MÄSSA/SHOWROOM
Leveranser av mässmontrar och showrooms sker primärt
på de större mässklustren i Skandinavien, exempelvis Elmia,
Stockholmsmässan och Svenska Mässan i Göteborg. Dock
är det relativt vanligt att dotterbolaget PEN Interiör följer
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sina kunder ut i Europa med leveranser och installationer,
exempelvis till Tyskland, Italien och Frankrike.
PEN har en imponerande variation kunder för mässmontrar och showrooms. Här finns allt från stora möbelföretag,
underleverantörer inom fordonsindustrin och statliga verk
till byggföretag. PEN är också mycket aktivt i användandet
av aluminiumsystemet BeMatrix vilket är ett alternativ till en
traditionell monter i trä. Med BeMatrix kan tiden för design,
konstruktion och byggnation göras väsentligt kortare jämfört
med en snickerimonter. Systemet kan också i högre grad
demonteras och återanvändas.
RESTAURANG
Kompletta inredningskoncept till restaurangkedjor levereras primärt inom Skandinavien med tonvikt på Sverige och
Norge. PEN har nyligen valt att fokusera sitt erbjudande till
att uteslutande arbeta med kedjekunder inom snabbmat och
caféer då dessa har visat en konsekvent hög tillväxttakt samt
genomför återkommande renoveringar och uppgradering
av sina koncept. Kedjekunder genererar också en avsevärt
längre affär med tillgång till eftermarknad och service.

Restaurangprodukter i form av möbler, maskiner och
utensilier, vilka distribueras genom dotterbolaget GOODS
Sweden, levereras uteslutande till kunder i Sverige. GOODS
är inte knutna till någon typ av restaurang eller kedja och har
därmed ett oerhört brett spektrum av kunder i sin portfölj.
BUTIK
Butiksinredning, som till viss del tillverkas i ett helägt
dotterbolag i Kina, säljs och distribueras över flera geografiska marknader. Från det svenska dotterbolaget PEN
Shop Concept servas i första hand kedjekunder i Skandinavien, där Sverige och Danmark är tongivande. Det
kinesiska bolaget PEN Nordic Concept tillverkar och
distribuerar produkter till kunder i Kina, USA samt ett flertal
länder i Europa.
Butiksinredningar byts ofta ut, dels för att butikskedjor
ändrar sin profil, köps upp av andra aktörer samt för att
slitaget är stort i butiksmiljön. Inredningen är tänkt att
lyfta fram produkten och därmed öka försäljningen. Inredningen följer såsom mycket annat trender inom mode och
inredning. Marknaden för butiksinredning har av många

bedömare ansetts vara under stark förändring sedan en
tid tillbaka.
E-handeln växer på bekostnad av den fysiska handeln och
nya köpmönster och betalsätt gör att butiken i vissa fall mer
liknar ett showroom än en klassisk butik. Det senare tycks
vara fallet inom kläder, mode och accessoarer, medan den
för PENs del så viktiga detaljhandeln hittills inte påverkats
i samma utsträckning.
MARKNADSUTVECKLING
PEN konstaterar fortsatt hög efterfrågan i samtliga affärsområden, bedömningar till trots att viss avmattning skulle
råda exempelvis inom butiksinredning. Företaget upplever
snarare att det från tid till annan kan vara svårt att tillgodose
kundernas krav på korta ledtider och förmåga att växla upp
volymer efter behov. På senare tid har företaget därför
förstärkt delar av organisationen för att möjliggöra fler och
större affärer.
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KONCERNSTRUKTUR
OCH AFFÄRSMODELL
PEN CONCEPT GROUP AB
JÖNKÖPING, SWEDEN

GOODS Sweden AB
Växjö, Sweden

PEN Interiör AB
Jönköping,
Sweden

PEN Shop
Concept AB
Lerum, Sweden

Koncernen består av moderbolaget PEN Concept Group
AB (nedan kallat ’PEN’), org nr 556772-5667, samt därutöver
fem helägda dotterbolag i Sverige och Kina. Moderbolaget
har en koncernövergripande verksamhet som bedrivs från
Jönköping med tre anställda. PEN är en komplett leverantör
av inredningar för butiker, mässmontrar, event, restauranger
och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser
för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från
ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till
speciallösningar som tillverkas utifrån kundens behov.
PEN INTERIÖR AB, org nr 556453-5093, tillämpar en
projektbaserad affärsmodell med design och tillverkning
av kundspecifikt utställningsmaterial till mässor samt
inredningslösningar till kedjekunder verksamma inom
restaurangsegmentet. Bolaget har ca 30 anställda. PEN
Interiör har genom åren byggt mässmontrar och showroom
för bland andra Kabe, EFG, Kinnarps, CTC, Kongsberg
Automotive och Jordbruksverket. På restaurangsidan är
kedjor som McDonald’s, Pizza Hut och Wayne’s Coffee
tongivande kunder.
PEN SHOP CONCEPT AB, org nr 556340-0810, är ett
bolag som startade sin verksamhet redan 1988. Bolaget
säljer butiksinredningar ur ett bassortiment som till viss del
tillverkas i Kina. Bolaget har 14 anställda i Lerum. Försäljning
sker till både mindre butiker och numera i en allt större
omfattning till kedjor. Kunderna ringer in och beställer eller
skickar förfrågningar via mail. Leveransen sker oftast inom
två veckor då stora delar av sortimentet lagerhålls. Kunderna
är i huvudsak från Sverige men en del försäljning sker även
till Danmark och Norge. Bland kunderna återfinns bland
andra Coop, ICA, Netto och Tingstad.
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PEN Nordic
Concept Co., Ltd.
Qingdao, Kina

PEN Concept Group
(Suzhou) Co., Ltd.
Suzhou, Kina

GOODS SWEDEN AB, org nr 556500-0006, är en
landsomfattande distributör av restauranginredning och
startade sin verksamhet i Växjö under mitten av 1990-talet.
Företaget säljer och distribuerar noga utvalda varumärken
i produktkategorierna möbler, köksmaskiner och utensilier.
GOODS förvärvades av PEN Concept Group AB under 2017.
Försäljning sker genom uppsökande verksamhet, att kunder
ringer eller skickar mejl samt direkt via företagets webshop.
GOODS har en relativt omfattande e-handelslösning med
ett rikt utbud av artiklar. Historiskt har e-handeln stått
för ungefär 10% av företagets totala omsättning. Bland de
varumärken som saluförs finns bland andra Ton, Pedrali,
StableTable, Porkka och Rational.
PEN NORDIC CONCEPT CO., LTD i Qingdao, Kina,
är koncernens tillverkare av inredningsdetaljer av
lager och butiks-inredningar. Bolaget har 85 anställda
i Qingdao. Det kinesiska produktionsbolaget tillverkar
butiksinredningsartiklar efter specifikation. Volymerna är
ofta betydande och produkterna består som regel av tråd,
rör och plåt och ofta med inslag av svetsning, bockning och
ytbehandling. En del av volymen säljs till systerbolaget PEN
Shop Concept, men bolaget levererar också till kunder
i såväl Kina som internationellt. Pagter, IDW och Milford
representerar en del av den internationella kundstocken
och är spridda över Nederländerna, USA och Nya Zeeland
respektive.
PEN CONCEPT GROUP (SUZHOU) CO., LTD.
Det senaste tillskottet i företagsportföljen är nyetableringen
i Suzhou, strax väster om Shanghai. Företaget fungerar
som en affärsinkubator i syfte att testa nya koncept på den
kinesiska marknaden.

NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING PER BOLAG
Alla belopp i tusentals kronor

2017

2016

0

0

Pen Interiör AB

47 458

55 923

Pen Concept Group AB
Pen Shop Concept AB

40 467

36 407

Goods Sweden AB

22 377

0

PEN Nordic Concept Co., Ltd.

50 138

40 292

Koncernintern försäljning

-7 007

-10 616

153 433

122 006

Totalt i koncernen
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STYRELSE
ROBERT WU, F. 1965. STYRELSEORDFÖRANDE
Robert Wu är född och uppvuxen i Kina. Utbildad vid ett kinesiskt bankcollege, men har
även utbildning i Sverige inom företagsekonomi. Är numera svensk medborgare. Robert har
haft anställning vid People’s Bank of China, sedan vid ACG-Nyströmgruppen i Borås som
försäljningschef, Isaberg Rapid AB som regionchef i Asien, chefsposition inom New Wave Group
innan han startade Oboya Group år 2006, där han verkat som VD.
Aktieinnehav: 7 269 548 aktier privat och genom bolag.

MIKAEL PALM ANDERSSON, F. 1965. STYRELSELEDAMOT
Masterexamen i juridik från Lunds Universitet. Mikael är idag styrelseordförande i Oboya
Horticulture Industries AB. Har tidigare varit partner i Advokatfirman Wåhlin och partner
i Advokatbyrån Berglund & Co. Har även ett förflutet från New Wave Group som VD i
dotterbolaget HEFA AB Sweden och dess dotterbolag i Finland, Danmark och Tyskland.
Aktieinnehav: 490 000 aktier, inklusive närståendes innehav.

KARL MALMSTRÖM, F. 1976. STYRELSELEDAMOT
Civilekonom. Karl är idag VD och delägare i Goodfellows Group AB. Har tidigare varit VD för
Connect Väst. Karl är även styrelseledamot ibland annat Styrelseakademin i Västsverige.
Aktieinnehav: 4 000 aktier privat och närstående

14

HU BO, F. 1973. STYRELSELEDAMOT
Kinesisk medborgare. Examen från Tsinghua University med kandidatexamen i teknisk fysik och
MBA-examen från School of Economics and Management. Nuvarande uppdrag som vice VD för
TuS-Holdings Co. Ltd och ordförande i Tus-Financial Group.
Aktieinnehav: 0 aktier

ZHANG JINLI, F. 1970. STYRELSELEDAMOT
Kinesisk medborgare. Examen från Tsinghua University med kandidat- och magisterexamen
i ekonomi. Tidigare uppdrag som chef för Tsinghua Unisplendour Investment Company. För
närvarande uppdrag som VD för Tus-Yangming Investment Center (LP).
Aktieinnehav: 0 aktier

Styrelsen nås via Bolaget:
PEN Concept Group AB, Alfavägen 3, JÖNKÖPING, Tel 036-36 17 80
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KONCERNLEDNING
MAGNUS HJORT, F. 1961. VD OCH KONCERNCHEF, PEN CONCEPT GROUP AB
Utbildad gymnasieingenjör samt försäljningsingenjör vid Erik Dahlbergsgymnasiet respektive
Per Brahegymnasiet i Jönköping. Magnus har varit verksam i inredningsbranschen, främst kring
belysning och butiksinredning, i närmare tre decennier med ledande positiner inom försäljning
från bland annat Fagerhult, Expedit och PEN Concept Group.
Aktieinnehav: 12 983 aktier, inklusive närståendes innehav.

PEO FÄRNSTRÖM, F. 1960. SUPPLY CHAIN DIRECTOR, PEN CONCEPT GROUP
Har tjänstgjort I inredningsbranschen sedan sent 80-tal i roller som inköpschef, produktchef,
utvecklingschef och säljare med nyckelkundsansvar. Peo har i sina roller varit verksam såväl
nationellt som internationellt i företag som ITAB, Ricana och PEN Concept Group. Har gedigen
kinaerfarenhet, bland annat genom totalt fem år som boende i Suzhou och i Qingdao och där haft
ledande befattningar för svenska företag inom butiksinredning.
Aktieinnehav: 0 aktier

FREDRIK ROSIN, F. 1979. VD, PEN SHOP CONCEPT AB
Magisterexamen i informatik vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, inklusive en
termins utlandsstudier i USA med fokus på ekonomi och affärskultur. Har varit verksam i företaget
sedan 2006 och arbetat både operativt med lager och logistik för att senare fokusera på
försäljning. Fredrik har bland annat drivit implementeringsprojekt av affärssystemet Monitor och
därefter växlat upp till att bli försäljningschef.
Aktieinnehav: 3 100 aktier

ANDREAS WILSANDER, F. 1974. VD, PEN INTERIÖR AB
Utbildad gymnasieekonom och har kompletterat detta med flertalet yrkesstudier inom exempelvis produktionsteknik, Kvalitetssystem (ISO 9000/14000), ritningsläsning och affärssystem. Har
under närmare två decennier förvaltat och utvecklat bolaget DIAC AB, i egenskap av ägare, och
där arbetat med bland annat försäljning, produktion, inköp, varumärkesstrategier och marknadsföring. Andreas har även spelat tennis på nationell nivå och dessutom varit verksam som
tränare. Sedan 2017 anställd i PEN Interiör med fokus på försäljning av restauranginredning till
kedjekunder.
Aktieinnehav: 0 aktier
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SEBASTIAN ROSENDAHL, F. 1982. VD, GOODS SWEDEN AB
Utbildad inom restaurangnäringen vid Kungsmadsskolan i Växjö och därefter bland annat arbetat
om kock vid ett antal restauranger i Småland. Tjänstgjorde som gruppbefäl och kock vid 4:e
minikrigsflottiljen vid HMS Ulvön med mycket goda vitsord. Sebastian har under sin karriär valt att
fokusera allt mer på försäljning av restauranginredning och där bland annat varit distriktsansvarig
säljare vid Martin & Servera innan han började arbetet för GOODS under 2015.
Aktieinnehav: 0 aktier

ZHANG LI, F. 1979, VD, PEN NORDIC CONCEPT CO., LTD. (KINA)
Zhang Li har en kandidatexamen i Ekonomi och Administration från University of Petrolium
i Kina. Han har en lång historik i olika positioner för PEN och Oboya i Qingdao och börjare sin
karriär 2006 som metallarbetare för Oboya Metal Products. Därefter produktionsledare 20072008 samt fabrikschef 2009-2010. Zhang Li har därefter fortsatt ta ett allt större ansvar för den
kinesiska verksamheten med fokus på PEN och butiksinredning och är sedan 2013 VD för det
helägda dotterbolaget PEN Nordic Concept Co., Ltd.
Aktieinnehav: 182 680 aktier

REVISOR
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Pierre Fogelberg.
Lantmätargränd 5
553 20 JÖNKÖPING
Tel 010-212 52 00
ALLA MEDLEMMAR I FÖRENINGEN AUKTORISERADE REVISORER, FAR
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ÖVRIG INFORMATION OM
ORGANISATIONEN
POTENTIELLA INTRESSEKONFLIKTER
Det finns inga intressekonflikter mellan Bolaget och någon
av styrelseledamöterna, de ledande befattningshavarna eller
bolagets revisorer.
Namnet Oboya som förekommer i några av koncernens
dotterbolag innebär inte att bolagen har någon koppling
gällande verksamheten med det på First North noterade
bolaget Oboya Horticulture AB. Dotterbolaget PEN
Shop Service Center AB delar dock lokaler med Oboya
Horticulture AB i Lerum.
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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.
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Några transaktioner med närstående för övrigt förutom
löner och ersättningar som redovisas på denna sida
föreligger inte.
VIKTIGA AVTAL

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR AVSEENDE STYRELSE OCH
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Pen Concept Group har ett exklusivt avtal med Pan Oston
om att marknadsföra och sälja kassadiskar av varumärket
Skan Retail på den svenska marknaden.

Karl Malmström var styrelseledamot i Flink Reklam &
Promotion AB fram till den 24 februari 2015. Bolaget
gick i konkurs den 25 april 2016. Härutöver har ingen
styrelseledamot eller ledande befattningshavare i PEN
Concept Group varit inblandad i konkurs, likvidation
eller liknande under de senaste fem åren. Inte heller har

PEN Concept Group har under 2018 tecknat avtal med
Netto som på tre år omfattar en försäljning om cirka 100
MSEK. Dessutom har ramavtal tecknats med ICA Sverige
AB, som är det första av sitt slag PEN har träffat med ICA.

UTVALD FINANSIELL INFORMATION
PEN CONCEPT GROUP
RESULTATRÄKNING – KONCERNEN
Alla belopp i tusentals kronor om inget annat anges
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Råvaror och förnödenheter

2018 1/1-30/6*

2017 1/1-30/6*

2017 1/1-31/12

2016 1/1-31/12

81 072

75 197

153 433

122 006

184

1 615

738

1 539

-56 065

-47 821

-103 822

-68 500

Övriga externa kostnader

-8 998

-11 820

-20 554

-15 658

Personalkostnader

-21 872

-22 102

-43 218

-33 837

Avskrivningar av materiella anläggningstillg.

-1 839

-1 754

-3 575

-4 406

Rörelseresultat

-7 518

-6 685

-16 998

1 144

-418

-944

-2 281

-1 060

Finansiella poster
Skatt
Periodens / Årets resultat

913

1 678

3 691

-74

-7 023

-5 951

-15 588
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2018 30/6*

2017 30/6*

2017 31/12

2016 31/12

15 980

18 437

17 394

19 799

3 124

2 443

2 718

2 658

BALANSRÄKNING – KONCERNEN
Alla belopp i tusentals kronor om inget annat anges
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

14 499

4 190

6 839

2 559

Summa anläggningstillgångar

33 603

25 070

26 951

25 016

Varulager

24 384

23 769

21 830

22 949

Kortfristiga fordringar

25 848

37 501

33 474

26 769

1 960

10 730

2 670

1 869

Summa omsättningstillgångar

52 192

72 000

57 974

51 587

Summa tillgångar

85 795

97 070

84 925

76 603

911

747

52 140

32 874

Kassa och bank

Eget kapital och skulder
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inkl periodens resultat

-23 044

-7 858

30 007

25 763

Avsättningar för uppskjuten skatt

2 382

2 663

Summa avsättningar

2 382

2 663

Summa eget kapital

23 082

21 062

Långfristiga skulder

4 617

21 073

4 167

5 840

Kortfristiga skulder

58 096

54 935

48 369

42 337

Summa eget kapital och skulder

85 795

97 070

84 925

76 603
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PEN CONCEPT GROUP
KASSAFLÖDESANALYS - KONCERNEN
2018 1/1-30/6*

2017 1/1-30/6*

2017 1/1-31/12

2016 1/1-31/12

Kassaflöde från den löpande verksamheten

8 144

-5 378

-15 957

-17 290

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-7 088

-369

-1 264

-1 374

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-1 766

14 608

18 022

20 078

Alla belopp i tusentals kronor om inget annat anges

Årets kassaflöde

-710

8 861

801

1 414

1 960

10 730

2 670

1 869

2018 30/6*

2017 30/6*

2017 31/12

2016 31/12

Soliditet, %

27 %

22 %

35 %

34 %

Kassalikviditet, %

48 %

88 %

75 %

68 %

133

140

144

123

Utgående likvida medel

NYCKELTAL - KONCERNEN
Alla belopp i tusentals kronor om inget annat anges

Medelantal anställda, st

NYCKELTALSDEFINITIONER
Soliditet		
Kassalikviditet

Justerat eget kapital / balansomslutning
Omsättningstillgångar exklusive varulager / kortfristiga skulder

* Från respektive halvårsrapporter. Dessa är ej granskade av Bolagets revisorer.
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KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN
INTÄKTER

INVESTERINGAR

Från år 2016 till 2017 ökade omsättningen med drygt
26 procent. Ökningen var en följd av förvärvet av GOODS
Sweden AB som under 2017 omsatte 22,5 MSEK. Under
första halvåret 2018 har omsättningen ökat med 8 procent
jämfört med 2017.

Under året har Bolaget investerat totalt 7 088 TSEK ibland
i teknisk utrustning så som en planprinter, kantlistmaskin och
laserskärningsmaskin.

RÖRELSERESULTATET
Rörelseresultatet för 2016 var 1 144 TSEK. Under 2017
hade koncernen ett negativt rörelseresultat om -15 588
TSEK. Det negativa resultatet var en följd av kostnader för
att integrera GOODS och etablera en ny företagskultur,
kunskapsförstärkning inom digitalisering samt bearbetning
av stora upphandlingar och nya prospekt. Under först
halvåret 2018 har rörelseresultatet minskat ytterligare till
-7 518 TSEK jämfört med –6 685 TSEK motsvarande period
förra året. Framförallt är det kostnaderna för råvaror
och förnödenheter som orsakat den ökande förlusten. I
denna post ligger kostnader för externa hantverkare inom
restaurangproduktionen som blivit betydligt dyrare än vad
som kalkylerats, vilket dragit ner bruttomarginalen.

KASSALIKVIDITET
Kassalikviditeten var vid utgången av 2016 68 procent men
stärktes genom nyemissionen under 2017 till 75 procent
vid utgången av 2017. Vid utgången av tredje kvartalet 2018
uppgick kassalikviditeten till 48 procent, men föreliggande
nyemission kommer att återställa likviditeten i Bolaget till en
normal nivå.
SOLIDITET
Bolagets soliditet var vid utgången av 2016 34 procent och
stärkes under 2017 till 35 procent. Vid utgången av tredje
kvartalet 2018 var soliditeten 27 procent.
MEDELTAL ANSTÄLLDA
Sedan årsskiftet har medeltalet anställda i koncernen
minskat från 144 till 133 personer.

HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING
Fullständig historik 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 PEN Concept Groups revisionsbolag Öhrlings PricewaterhouseCoopers
AB i Jönköping, med huvudansvarig revisor Pierre Fogelberg. Revisionsberättelsen för respektive år har lämnats utan
anmärkning. Presenterade räkenskaper för halvåret 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.pen.se.
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AKTIEÄGARE
RESULTATRÄKNING – KONCERNEN
AKTIEÄGARE

ANTAL AKTIER

ANDEL AV KAPITAL OCH RÖSTER, %

7 269 548

31,92 %

Nigbo Tus Yangming Inv Center

4 100 000

18,00 %

Regal Prospect Investment Ltd

2 485 200

10,91 %

1 856 286

8,15 %

EM International Trading HK Limited

1 372 845

6,03 %

Bank Julius Baer & Co LTD

800 000

3,51 %

Robert Wu med bolag

Håkan Ren Jie Hu

708 448

3,11 %

Right Grand Group Limited

Luco Holding AB

500 000

2,20 %

Xiaoyan He

400 000

1,76 %

Mikael Palm Andersson

380 132

1,67 %

Michael Jiang

339 243

1,49 %

Ruizhong Investment AB

242 600

1,07 %

Krister Magnusson med familj

237 000

1,03 %

Niclas Eliasson

200 000

0,88 %

Reimar Westerlind

200 000

0,88 %

Övriga cirka 300 aktieägare

1 683 598

7,39 %

22 774 900

100,00%

SUMMA

22

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
ÅR

HÄNDELSE

2008

Bolagets bildande

ÖKNING
ANTAL
AKTIER

TOTALT
ANTAL
AKTIER

ÖKNING AV
AKTIEKAPITAL

TOTALT
AKTIEKAPITAL

KVOTVÄRDE

100 000

100 000

100 000

100 000

1,00

2014

Nyemission

8 333

108 333

8 333

108 333

1,00

2015

Nyemission

2 662

110 995

2 662

110 995

1,00

2015

Kvittningsemission

4 999

115 944

4 999

115 994

1,00

2015

Kvittningsemission

18 642

134 636

18 642

134 636

1,00

29 113

163 749

29 113

163 749

1,00

0

163 749

491 247

654 996

4,00

16 374 900

0

654 996

0,04

2016

Ny- och kvittningsemission

2016

Fondemission

2016

Split (100:1)

16 211 151

2016

Nyemission

2 300 000

18 674 900

92 000

746 996

0,04

2017

Kvittningsemission

4 100 000

22 774 900

164 000

910 996

0,04

2018

Föreliggande nyemission

3 795 816

26 570 716

151 833

1 062 829

0,04

Vid samtliga nyemissioner förutom de genomförda kvittningsemissionerna har de emitterade aktierna betalats fullt ut med
kontanta medel.
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INFORMATION OM
DE AKTIER SOM ERBJUDS
Aktiekapitalet i PEN Concept Group AB uppgår före
nyemissionen till 910 996 kronor, fördelade på 22 774 900
aktier. I företrädesmissionen tillkommer 3 795 816 aktier. Efter nyemissionen kommer aktiekapitalet att uppgå till 1 062
828,64 kronor, fördelade på 26 570 716 aktier.
Varje aktie medför lika rätt till andel i PEN Concept Group
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 de-nominerade
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.
Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på
elektronisk väg genom behöriga banker och värdepappersförvaltare. Aktier som nyemitteras kommer att registreras på
person i elektronisk form.
HANDELSBETECKNINGAR
Handelsbeteckningen för Bolaget aktie är PENCON. ISINkod för aktien är SE0008435051. CFI-kod är ESVUFR och
FISN-koden är PENCON/SH.
För teckningsrätterna med handelsbeteckningen PENCON
TR, som handlas mellan den 31 oktober till den 13 november
2018, är ISIN-koden SE0011844133. CFI-kod är RSSXXR och
FISN-koden är PENCON/SUBS RTS NL PD.
Betalda tecknade aktier med handelsbeteckningen
PENCON BTA, som handlas från och med den 31 oktober
fram tills emissionen är registrerad hos Bolagsverket vilket
beräknas ske i slutet av början av december 2018, har ISINkoden SE0011844141. CFI-kod är ESNUFR och FISN-koden är
PENCON/SH.
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fondemission ny aktie som tillkommer aktieägare, samt att
utöva aktieägaren 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 PEN
Concept Group är 22 774 900. I nyemissionen tillkommer
vid fulltecknad emission 3 795 816 aktier för att därefter vara
26 570 716 aktier, vilket motsvarar en ökning av antalet aktier
med 16,7 procent.
För de aktieägare som avstår att teckna aktier i den
föreliggande nyemissionen uppstår en utspädningseffekt
motsvarande 14,3 procent av aktiekapitalet i PEN Concept
Group efter nyemissionen.
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 extra bolagsstämma den
15 oktober 2018.

UTDELNING

KOSTNADER FÖR NYEMISSIONEN

Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför
rätt till utdelning från och med verksamhetsåret 2017. 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

Nyemissionen tillför PEN Concept Group vid fulltecknad
emission 8,3 MSEK före emissionskostnader. Kostnaderna
för genomförandet av emission beräknas till 0,6 MSEK.
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR
ERBJUDANDE ATT TECKNA AKTIER
Styrelsen i PEN Concept Group AB beslutade den 15
oktober 2018 om att genomföra företrädesemission om
högst 3 795 816 aktier. Teckningskursen i emissionen uppgår
till 2,20 SEK per aktie. Den totala emissionslikviden uppgår
till högst 8 350 795 SEK. Även allmänheten ges möjlighet att
teckna i emissionen utan företräde.
FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING
Den som på avstämningsdagen den 24 oktober 2018 är
aktieägare i PEN Concept Group AB äger företrädesrätt
att teckna aktier i PEN Concept Group AB utifrån befintligt
aktieinnehav i Bolaget.
TECKNINGSRÄTTER (TR)
Aktieägare i PEN Concept Group AB erhåller för varje
befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs sex (6)
teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan
nämnda avstämningsdag är registrerade i, den av Euroclear
Sweden (VPC) för Bolagets räkning förda, aktieboken,
erhåller förtryckt emissionsredovisning med (VPC), särskild
anmälningssedel 1 och 2 samt informationsbroschyr. Av
den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland
annat erhållna teckningsrätter. 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 teckningsrätter på aktieägares VP-konto
utsändes ej.
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE

Teckningskursen är 2,20 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Aktieägare vars innehav av aktier i PEN Concept Group
AB är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare
erhåller informationsbroschyr. Teckning och betalning,
med respektive utan företrädesrätt, ska ske i enlighet med
anvisningar från respektive förvaltare.

AVSTÄMNINGSDAG

TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB, (VPC) för rätt
till deltagande i emissionen är den 24 oktober 2018. Sista
dag för handel i PEN Concept Group AB:s aktie med rätt
till deltagande i emissionen är den 22 oktober 2018. Första
dag för handel i PEN Concept Group AB:s aktie utan rätt till
deltagande i emissionen är den 23 november 2018.

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

TECKNINGSTID

1) Förtryckt inbetalningsavi
I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning ska endast den utsända
förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för
teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel
1 ska då ej användas. Observera att anmälan om teckning är
bindande.

TECKNINGSKURS

Teckning av nya aktier ska ske under tiden från och med
den 31 oktober 2018 till och med den 15 november 2018.
Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter
ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden
kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från
Euroclear (VPC), att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.
HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER (TR)
Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight
Stock Market under perioden från och med den 31 oktober
2018 till och med den 13 november 2018. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av
köp och försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa
eller sälja teckningsrätter ska därför vända sig till sin bank
eller fondkommissionär. Teckningsrätter som ej utnyttjas för
teckning i företrädesemissionen måste säljas senast den 13
november 2018 eller användas för teckning av aktier senast
den 15 november 2018 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt
värde.
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EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR
DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE

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

Särskild anmälningssedel 1 kan erhållas från Aktieinvest FK
AB på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel
ska 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 anmälan
om teckning är bindande.
AKTIEINVEST FK AB
Emittentservice
113 89 STOCKHOLM
Telefon: 08-5065 1795
E-post: emittentservice@aktieinvest.se
TECKNING UTAN STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT
Teckning av aktier utan stöd av företräde ska ske under
samma period som teckning av aktier med företrädesrätt,
det vill säga från och med den 31 oktober 2018 till och med
15 november 2018. Anmälan om teckning utan företrädesrätt
genom att Särskild anmälningssedel 2 ifylls, undertecknas
och skickas till Aktieinvest FK AB på adress enligt ovan
eller till förvaltaren. Någon betalning ska ej ske i samband
med anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt,
utan sker i enlighet med vad som anges nedan. Särskild
anmälningssedel 2 ska 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
om teckning är bindande.
Tecknare med depå: För att åberopa subsidiär företrädesrätt
måste teckningen gå via samma förvaltare som teckningen
med företrädesrätt.
TILLDELNINGSPRINCIPER VID TECKNING UTAN STÖD
AV FÖRETRÄDESRÄTT
Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem
som tecknat utan stöd av teckningsrätt. Tilldelning sker på
följande grunder:
i. i första hand till dem som även tecknat aktier med stöd
av teckningsrätt, pro rata i förhållande till hur många aktier
som tecknats med stöd av teckningsrätter, dock att tecknare
som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle
ha tilldelats färre än 50 aktier efter lottning ska tilldelas
antingen 50 aktier eller inga aktier, och

ii. i andra hand till andra som tecknat aktier utan
företrädesrätt, pro rata i förhållande till hur många aktier som
tecknats, dock att tecknare som med tillämpning av denna
tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 50 aktier efter
lottning ska tilldelas antingen 50 aktier eller inga aktier.
Vänligen observera: Förvaltarregistrerade (depå) tecknare,
som vill öka sannolikheten att få tilldelning utan företrädesrätt
genom att även teckna aktier med företrädesrätt, måste dock
teckna aktier utan företrädesrätt genom samma förvaltare
som de tecknat aktier med företrädesrätt. Annars finns det vid
tilldelningen ingen möjlighet att identifiera en viss tecknare som
tecknat aktier såväl med som utan stöd av teckningsrätter.
TILLDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT
Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan
företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid ska 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 aktierna 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 aktier 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 som strider mot
regler i sådant land) vilka äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan vända sig till Aktieinvest FK AB på telefon enligt
ovan för information om teckning och betalning.
Tilldelning av teckningsrätter och utgivande av nya aktier vid
utnyttjande av teckningsrätter 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 teckningsrätter på sina respektive VP-konton.
De teckningsrätter som annars skulle ha registrerats för
sådana aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden,
med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana
aktieägare. Belopp understigande 100 SEK kommer inte att
utbetalas.
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BETALD TECKNAD AKTIE (BTA)

ÖVRIG INFORMATION

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear Sweden
AB (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 aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. De
nytecknade aktierna är bokförda som BTA på VP-kontot tills
nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Bolaget äger inte rätt att avbryta Nyemissionen. Bolaget
äger inte heller rätt att tillfälligt dra in erbjudandet.

HANDEL I BTA
Handel i BTA kommer att ske på Spotlight Stock Market från
den 31 oktober 2018 till och med att emissionen registrerats
hos Bolagsverket.
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 AKTIER

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare
för de nya aktierna 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 aktier, med eller utan stöd av
teckningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte
upphäva eller modifiera en teckning av nya aktier.
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.

Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket
beräknas ske i början av december 2018, ombokas BTA till
aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB. För
de aktieägare som har sitt aktieinnehav 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.

SPOTLIGHT STOCK MARKET
Spotlight Stock Market är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight
Stock Market driver en s k 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. Handel på Spotlight
Stock Market sker i ett elektroniskt handelssystem som är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer som är anslutna
till Nordic Growth Market. 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
En investering i PEN Concept Group AB 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 köpa aktier i PEN 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.

konkurrenter. Det kan inte uteslutas att konkurrensen
hårdnar inom vissa segment eller geografiska marknader
vilket kan sänka omsättningen, och även leda till ökad
prispress som i sin tur kan leda till försämrad lönsamhet.
FÖRLORADE AVTALSUPPHANDLINGAR
En av Bolagets viktigaste drivkrafter för tillväxt är att i större
utsträckning kunna delta i avtalsupphandlingar. I dagsläget
är Bolaget fortfarande en liten aktör på marknaden vilket
kan bedömas som en nackdel vid större upphandlingar. Om
Bolaget inte får delta i avtalsupphandlingar eller förlorar
upphandlingar kan det få negativ inverkan på Bolagets tillväxtmöjligheter, dess verksamhet och finansiella ställning.
AKTIEMARKNADSRISKER

BOLAGSRISKER

AKTIERELATERADE RISKER

BEGRÄNSADE RESURSER

Risk och risktagande är en oundviklig faktor i aktieägande.
Aktiekursens utveckling är beroende av en rad faktorer,
varav en del är bolagsspecifika och andra knutna till aktiemarknaden som helhet. Det är inte möjligt för ett enskilt
bolag att kontrollera de faktorer som påverkar Bolagets
aktiekurs. Eftersom en investering i aktier både kan
komma att stiga och sjunka i värde är det inte säkert att en
investerare kommer att få tillbaka det satsade kapitalet.

PEN 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
PEN baserar sin framgång på ett mindre antal 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.
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 PEN 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 ska producerar 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.
OMVÄRLDSRISKER
KONKURRENS
PEN verkar på en marknad där det finns några stora globala
aktörer men även många mindre ofta lokalt baserade

30

LIKVIDITETSBRIST
En akties likviditet påverkar möjligheten att handla i dessa
värdepapper vid önskad tidpunkt. Det finns en risk att den
som tecknar aktier i nyemissionen som beskrivs i detta
Memorandum inte kommer att kunna köpa eller sälja aktier
i den löpande handeln vid önskad tidpunkt om det vid den
tidpunkten föreligger en låg likviditet i aktien.
ÄGARE MED BETYDANDE INFLYTANDE
Aktieägare som direkt eller indirekt via bolag har betydande
inflytande i PEN har möjlighet att utöva ett väsentligt
inflytande i ärenden som framläggs till PEN’s aktieägare för
godkännande, inklusive val av styrelseledamöter och en
eventuell ökning av aktiekapitalet, samgående eller försäljning
av samtliga, eller nästan samtliga, PEN’s tillgångar. De större
aktieägarnas intressen sammanfaller kanske inte med PEN’s
eller andra aktieägares intressen, och de större aktieägarna
skulle kunna utöva inflytande över PEN på ett sätt som inte
främjar de andra aktieägarnas intresse på bästa sätt.
AKTIEFÖRSÄLJNING FRÅN HUVUDÄGARE OCH
LEDANDE BEFATTNINGSHA¬VARE
Bolagets huvudägare hade vid noteringen av aktien
på Spotlight Stock Marketr ingått ett avtal om lock-up
innebärande att huvudägarna endast fick avyttra högst
tio procent av sitt aktieinnehav under de närmaste 12
måna¬derna, räknat från första handelsdag på Spotlight.
Tidsperioden löpte ut den 24 juli i år vilket innebär att det

finns inget hinder för huvudägarna att avyttrar hela eller
delar av sitt innehav vilket kan få en negativ påverkan på
Bolagets aktiekurs.
KURSFALL PÅ AKTIEMARKNADEN
Aktiemarknaden kan generellt gå ner av olika orsaker så
som räntehöjningar, politiska utspel, valutakursförändringar
och sämre konjunkturella förutsättningar. Aktiemarknaden
präglas även till stor del av psykologiska faktorer. En aktie
som PEN’s 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.
UTDELNING
PEN befinner sig fortfarande i en tillväxtfas och
prioriterar därför att återinvestera genererade vinstmedel
i verksamheten. Framtida utdelningar kommer att beslutas
av bolagsstämman i mån av utdelningsutrymme, beaktat
andra strategiska överväganden. Det kan inte garanteras
att bolagsstämman kommer besluta om utdelning inom
de närmaste åren. Det kan inte heller garanteras att
verksamheten kommer att generera tillräckligt stora kassaflöden för att kunna göra det möjligt att lämna utdelningar.

MARKNADSPLATS
Bolaget är sedan drygt ett år sedan noterat på Spotlight
Stock Market, en bifirma till ATS Finans AB som är ett
värdepap¬persbolag under Finansinspektionens tillsyn.
Spotlight Stock Market bedriver en handelsplattform
(MTF). De aktier som är noterade på Spotlight Stock Market
omfattas inte av lika omfattan¬de regelverk som de aktier
som är upptagna för handel på s.k. reglerad marknad, såsom
t.ex. Nasdaq Stockholm. Spotlight Stock Market har dock ett
eget regelsystem som är anpassat för mindre bolag, isyfte att
främja ett gott investerarskydd. Med beaktande av Spotlight
Stock Market, relativt sett, mindre omfat¬tande regelverk,
kan en aktie noterad på Spotlight Stock Market anses som
en mer riskfylld placering än aktier som handlas på en
reglerad marknad.
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PEN CONCEPT GROUP AB
Alfavägen 3
556 52 JÖNKÖPING
Tel 036-36 17 80
E-post: info@pen.se
Hemsida: www.pen.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.

