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Undantag från prospektskyldighet

Bolagets erbjudande omfattas inte av prospektkrav och har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen. Memorandum 
avseende nyemission är undantaget från prospektskyldighet enligt lagen om handel med finansiella instrument. Enligt 2 kap 4§ i 
lagen om handel med finansiella instrument behöver ett prospekt inte upprättas ”om belopp som sammanlagt inom EES ska be-
talas av investerare under en tid av tolv månader motsvarar högst 2,5 miljoner euro”, vilket är fallet i föreliggande emission.

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

Definitioner
I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med ”Bolaget” eller ”Alltainer” avses Alltainer AB med 
organisationsnummer 559231-8280.

Alltainer AB
 
Alltainer AB bildades i Sverige och följer svensk lagstiftning. Det är ett publikt aktiebolag och bedriver verksamhet under den-
na associationsform, vilken regleras av aktiebolagslagen. Bolaget registrerades 2019-12-13 med organisationsnummer 559231-
8280. Koncernen består av moderbolaget och de helägda dotterbolagen Alltainer Vietnam Co Ltd och Container Solutions 
Worldwide CSW AB.

Bolaget ska direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva verksamhet inom utveckling, produktion och marknadsföring av 
inredda sjöcontainers, förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
 
Bolaget är anslutet till Euroclear (VPC), vilket innebär att det är Euroclear Sweden AB som för Bolagets aktiebok. Bolagets säte 
är Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljedomsförfaranden (inklusive ännu ej avgjorda ärenden eller 
sådana som Bolaget är medveten om kan uppkomma), och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bola-
gets finansiella ställning eller lönsamhet.

Informationsgivning från Bolaget kommuniceras på svenska. Årsredovisning och bolagsordning kan beställas i pappersform 
från Bolaget eller hämtas från Bolagets hemsida:

Alltainer AB  Tel 0763-11 19 11
Stora Åvägen 21  E-post: info@alltainer.com
436 34  ASKIM  Hemsida: www.alltainer.com



 
Alltainer i korthet
• Tillverkar specialinredda sjöcontainrar till hela världen.
• Utvecklat en produktportfölj som matchar återförsäljarnas önskemål.
• Produkterna är certifierade för sjötransport med erkänd funktionalitet och lång hållbarhet. 
• Produkttillverkning sker kostnadseffektivt i egen fabrik i Vietnam.
• Erbjuder högkvalitativa produkter till konkurrenskraftiga priser.
• Uppnått hög kundnöjdhet som skapar repeatorders/tilläggsbeställningar.
• Utvecklingskostnaderna för kundanpassade lösningar betalas av kund.
• Har en produktportfölj som passar bra för distribution genom återförsäljare. 

ALLTAINERS MÅLSÄTTNING

• Utöka antal partners och återförsäljare för att säkra en bredare kundbas och stabilare orderflöde (varje partner 
återförsäljare anses kunna bidra med minimum 3 MSEK i omsättning per år).

• Fylla nya fabriken till kapacitetsmaximum på 12-14 MSEK i omsättning/månad inom 2-3 år.
• Genom stadigt orderflöde och produktion lyfta rörelsemarginalen till över 30 % inom 12-18 månader.

Styrelsens försäkran
Memorandumet har upprättats av styrelsen för Alltainer AB med anledning av nyemission i bolaget. Styrelsen för Alltainer AB 
ansvarar för detta dokument och har vidtagit alla rimliga åtgärder för att säkerställa att den information som lämnas är korrekt, 
fullständig och att ingenting utelämnats som kan påverka bedömningen av Bolaget. Bolagets revisor har inte granskat 
föreliggande memorandum. Årsredovisningen har införlivats genom hänvisning. Årsredovisningen finns att ladda ner från 
Bolagets hemsida. 

Göteborg den 23 mars 2022 
Alltainer AB

Mikael Palm Andersson  Jakob Kesje           
Styrelseordförande

Tommy Tuong Nguyen  Fredrik Andreasson 

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

Avstämningsdag
Avstämningsdag är den 22 mars 2022. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive 
rätt att erhålla teckningsrätter är den 18 mars 2022 och första dag exklusive rätt att 
erhålla teckningsrätter är den 21 mars 2022.

Företrädesrätt
De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Alltainer AB äger före-
trädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Elva (11) 
teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktie.

Teckningstid 24 mars – 8 april 2022.

Teckningskurs 3,95 kronor per aktie.

Handel med teckningsrätter Handel kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 24 mars – 5 april 
2022.

Handel med BTA
Betalda tecknade aktier, BTA, kommer att handlas på Spotlight Stock Market från och 
med den 24 mars fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna 
registrering beräknas ske i slutet av april 2022.

Antal aktier i erbjudandet Högst 1 492 460 aktier.

Värdering av bolaget
Med en teckningskurs om 3,95 SEK blir värderingen av Alltainer AB  32,5 MSEK före 
genomförd emission. Med utgångspunkt i den viktade kurs över senaste 5 handels- 
dagar, 5,63 SEK, från 8 mars till 14 mars 2022 innebär det en rabatt om 30 procent.

Teckningsåtaganden
Alltainer AB har skriftligen ingått avtal om teckningsförbindelser om totalt 1 858 475 kronor, vilket motsvarar 31,5 procent av 
emissionen av emissionslikviden vid full teckning. Genom att överta teckningsrätter som huvudägarna inte har möjlighet att 
nyttja garanteras de tilldelning i enlighet med teckningen. Avtalet för teckningsförbindelserna medger dock en möjlighet för 
tecknarna att vid övertecknad emission fritt välja att lämna hela eller delar av sitt teckningsutrymme till förmån för nya aktieä-
gare. Teckningsåtagandet görs helt utan ersättning.

Teckningsåtagare Förbindelse antal aktier Förbindelse SEK Datum

Jakob Kesje 100 000 395 000 2022-03-21

Gerhard Dal 100 000 395 000 2022-03-21

Ruwai Jørn Kesje  100 000  395 000 2022-03-21

Zakarias Pante     50 000  197 500 2022-03-21

Marcus Torberntsson    50 000 197 500 2022-03-21

Anders Hallberg     40 000 158 000 2022-03-21

Stefan Sivertsson     13 000       51 350 2022-03-21

Henrik Lerfeldt   12 500   49 375 2022-03-21

Fredrik Andreasson (Styrelseledamot) 5 000 19 750     2022-03-21



 
Bakgrund och motiv till nyemissionen
Alltainer AB listades på Spotlight Stock Market i slutet av 2020, efter en övertecknad listningsemission. Emissionslikviden sat-
tes i arbete genom inredning av nya fabrikslokaler, nya maskiner och verktyg till produktionen i Vietnam, och inköp av material 
till produktionen. Sedan bromsades efterfrågan från huvudmarknaden i USA och leveransmöjligheten till USA ströps i mitten 
av 2021 pga de problem som uppstod under Covid-19 pandemin. Nu är Pandemin officiellt avslutad och stora fraktbolag som 
Maersk indikerar att frakterna åter normaliseras efter sommaren 2022. Detta märker vi genom ökad efterfrågan, fler offerter är 
ute, och bekräftelser på redan existerande order som ligger för leverans. Även under pandemin under 2021, fick bolaget order 
till ett värde av drygt 57 MSEK (5,7 MUSD) varav 51 MSEK ligger kvar i orderstocken, vilket underbygger marknadens storlek. 
Enbart i USA förväntas marknaden nå 73 milliarder USD om 3 år (enligt analysföretaget Allied Analytics). Vår ny inhyrda fabriks-
lokal i Vietnam förväntas kunna producera upp till 4 MSEK i omsättning per månad innan slutet av 2022. På sikt är vår ambition 
att producera motsvarande en omsättningsvolym om 12-14 MSEK per månad. Utmaningen kommer i första hand vara att ha 
tillräckligt med arbetskapital för att kunna producera effektivt och med material på plats samt kunna öka personalen i takt som 
produktionsökningen kräver. Ökningen skall givetvis generera både vinst och ett ökad kassaflöde. 

BAKGRUND OCH MOTIV TILL NYEMISSIONEN
Styrelsen för Alltainer AB har mot bakgrund av värderingen av bolagets framtid (med ökat produktion och därav ökat behov för 
arbetskapital) beslutat att genomföra en företrädesemission med stöd i det bemyndigande som årsstämman den 18 november 
2021 gav styrelsen. Skälet för att genomföra nyemissionen är primärt att säkra arbetskapital, så bolagets tillväxt inte hämmas 
av likviditetsbrist. Kapitalet kommer primärt att stärka rörelsekapitalet, men också sekundärt skapa resurser för ökade försälj-
ningsinsatser. Även om det rör sig om en företrädesemission bjuder bolaget gärna in nya investerare, för att bredda ägandet 
och intresset i aktien. 

Emissionskapitalet skall framförallt användas till: 
• Stärka rörelsekapitalet med ca: 5 MSEK, så en ökning i produktionen kan genomföres rationellt, med material på plats och 

tillräckligt med personal. 
• Ökade resurser för marknadsbearbetning i form av demoenheter till ett värde av ca: 1 MSEK till nya återförsäljare och 

partners.

Styrelsen anser att en nyemission i dagsläget kommer påverka lönsamheten och gynna en snabbare tillväxt med bra lönsamhet. 

Bolaget har det senaste kvartalet visat ett positivt resultat med en rörelsemarginal om närmare 30 %. Mot  den bakgrunden är 
syftet med emissionen att ta in kapital för att snabbare kunna växa och skörda möjliga stordriftsfördelar genom bättre inköp 
och effektivare produktion.

Storleken på emissionen är baserad på bemyndigandet som givets av årsstämman. Styrelsen bedömer att det arbetskapital 
som tillförs vid fulltecknad emission skall vara tillräckligt för bolagets förväntade tillväxt under de närmsta 12 månader. Tillväxt- 
takten är tänkt att följa den planerade utökningen i produktionen till en nivå på 4 MSEK i omsättning per månad. Detta förvän-
tas nås vid slutet av 2022. 
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VD har ordet
Nyligen presenterade vi halvårsrapporten 2021/2022, och 
det var glädjande att kunna visa att vår affärsidé har den po-
tential vi förväntar.

Omsättningen för senaste kvartalet översteg omsättningen 
för hela föregående året. Rapporten visade god lönsamhet 
med en rörelsemarginal på 30%.

Bolagets produkter möter god efterfrågan som på sikt kom-
mer nå maximal produktionskapacitet i vår produktions- 
enhet.

Nuvarande orderstock på ca 51 MSEK, primärt från tidigare 
ramavtal, ger en grund för produktionen fram till 2024, vilket 
skapar en trygghet inför framtiden.

Vi räknar med att när logistikkostnaderna normaliseras på-
börja leveranserna av ramavtalet.
 
I dessa osäkra tider i Europa är det också en fördel att vi kan 
producera i Vietnam, som har konkurrenskraftiga villkor. Vi 
kan köpa de flesta komponenter lokalt, även nya containrar 
som vi hittills köpt i Kina kan fr.o.m sommaren köpas av en ny 
containertillverkare i HCMC.   

Utöver de inneliggande orders, som primärt ligger till USA, 
har vi ett antal större offerter ute, som täcker olika kundseg-
ment.  Våra produkter kan också användas för att hjälpa de 
organisationer och privatpersoner som har möjlighet att upp-
låta mark för lite längre varande boende i den hemska flyk-
tingsituation som nu har uppstått i Europa.

Bostadsbrist finns också inom industrin där större byggen, 
som exempelvis Northvolt, har svårt att skaffa bostäder till 
konstruktionsarbetarna. I norra Sverige har vi därför också 
erbjudit ett flertal lösningar för containerboende. 

På Guam och kringliggande amerikanska öar, bygger de 
också för fullt. Där utbyggs amerikanska stillahavsbaser. Vi är 
med och erbjuder lösningar, i första hand till byggarbetare, 
genom våra lokala partners på Guam. 

Med 3 toalettenheter på marknader i Duala i Kamerun som 
hyrs ut, men också agerar demomodeller, har vi visat en  
affärsmodell för betaltoaletter för hela regionen. Vid ”Africa 
Cup of Nations” i Kamerun i februari såg också regerings- 
representanter för Ekvatorialguinea och Tchad på toaletter-
na. Vi planerar  under våren att genomföra flera besök  och 
se hur våra produkter kan hjälpa till med de problem som 
finns i området. I Kamerun bearbetar vi både myndigheter 
och privata investerar som vill ha liknande lösningar. I Afrika 
finns det en stor marknadspotential inom sanitetscontainer 
och det har visat sig att vi har en unik lösning till ett unikt pris 
som passar till behovet.

På vår huvudmarknad i USA har vi senast besökt RV mässor 
(Recreational Vehicle) och förhandlare under mars månad 
och fått bra respons. Marknaden växer och våra lösningar 
och vår prisnivå stämmer väl överens med förväntningarna 
hos kunderna. Det kan snabbt bli stora volymer, då enskilda 
förhandlare säljer 500 RV enheter per månad. Att vi inte haft 
leveranser till USA senaste 12 månader har berott på fraktbe-
gränsningar och fraktkostnader. En situation som de stora 
fraktbolagen anser skall normaliseras efter sommaren 2022. 

Med övertagandet av vår tidigare generalåterförsäljare för 
USA och Canada, har vi skaffat oss direkt tillgång till vår vik-
tigaste marknad. Övertagandet medför att vi kan vara ännu 
mer konkurrenskraftiga och att vi kan stärka våra marginaler.

För övrigt ser vi positivt på samarbetet med Dark Edition i Stock-
holm. Dark Edition erbjuder speciella ”Food markets” och till 
dem har vi tagit fram produkter med fullt utrustade kök, perso-
nalutrymmen etc. Dark Edition planerar att växa inom sin mark-
nad, vilket ger oss stora möjligheter till ytterligare försäljning.

Med de investeringar vi det senaste året har genomfört så står 
vi välrustade för den kommande produktionsökningen. Vi ser 
fram emot 2022 och hoppas ni vill vara med på vår tillväxtresa. 

Slutligen vill vi förmedla en stark framtidstro för bolaget. Ge-
nom företrädesemissionen kommer vi stärka vårt arbetskapi-
tal för framtiden, vilket gör att vi kan växa ytterligare. 
 
Det är också önskvärt att sprida ägandet ytterligare för att få 
upp intresset och handeln i vår aktie. Därför kommer huvud- 
ägarna i bolaget inte nyttja sina teckningsrätter fullt ut i denna 
emission. 

Välkommen att teckna aktier i Alltainer AB.

 
Jakob Kesje

VD  Alltainer AB 



Affärsidé
Alltainers affärsidé är att erbjuda den globala marknaden inredda sjöcontainrar till specifika 
nischer där inredningen är arbetsintensiv och konkurrensen begränsad. Genom effektiv tillverk-
ning i en egen inredningsfabrik i Vietnam kan Alltainer erbjuda sina kunder produkter av väldigt 
hög kvalitet till konkurrensmässiga priser. Containrarna tillverkas i samma höga kvalité som i 
västvärlden och kan på ett ekonomiskt sätt transporteras till alla marknader då de fortfarande 
har en sjövärdighetscertifiering.   
 
VERKSAMHET
Alltainer designar och inreder modifierade sjöcontainers till 
olika ändamål utifrån kundens behov såsom boendecontai-
ners, barcontainers och sanitetscontainers. Inköp görs av 
ISO-klassificerade sjöcontainers direkt från tillverkaren.  
Sedan inreds containern i Alltainers egna inredningsfabrik i 
Vietnam. 

Som en konsekvens av att inredningen färdigställs i ett låglö-
neland samt att Bolagets huvudsakliga marknad är USA, kan 
de säljas till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Försäljningen 
går via distributörer, förhandlare och större slutkunder, för att 
på ett kostnadseffektivt sätt bedriva försäljning på markna-
der som geografisk ligger långt ifrån de marknader i USA, 
Europa och Afrika där produkterna säljs. Produktionen sker i 
Alltainers inredda fabrik i HCMC i Vietnam. Efter att under 
2021 flyttat produktionen till nya och större lokaler, har  
fabrikskapaciteten ökat till motsvarande en omsättning om 
12-14 MSEK per månad. I dagsläget är dock personalstyrkan 
dimensionerad till ca: 2 MSEK i månaden.

PRODUKTEN
De modifierade sjöcontainrarna som Alltainer erbjuder kun-
derna behåller sin sjövärdighetscertifiering och är ISO-certi-
fierade containers, vilket är standard vid sjötransporter i hela 

världen. Det är en produkt som är standardiserad och produ-
ceras i stort antal världen över. En sjöcontainer är väldigt stabil 
i sin konstruktion och kan transporteras billigt och säkert över 
hela världen, då fraktkostnaden för en sjöcontainer också är 
standardiserad. Det kostar ungefär lika mycket att frakta en 
container från Vietnam till Houston som till Göteborg. Det gör 
att sjöcontainers är en bra bas för att bygga olika lösningar på, 
jämfört med att bygga utifrån en egen konstruktion.

Alltainer bygger lägenheter, hotellrum, barer, sanitetsanlägg-
ningar och mycket mera genom att modifiera 20 fots eller 40 
fots standardiserade containers som köps in nya direkt från 
tillverkaren. Containerns unika egenskaper bevaras, så som 
stabilitet och möjligheten till säker och billig frakt.

Efterfrågan på olika typer av modifierade containers är ök-
ande, då produkten anses hållbar, snabb att bygga, och är en 
billig modullösning i förhållande till en platsbyggd lösning 
eller en traditionell modullösning.

PRODUKTIONEN
Alltainer har en egen inredningsfabrik i Ho Chi Minh City, 
Vietnam, där de nytillverkade containrarna modifieras och 
inreds. Fabriken som är belägen i anslutning till hamnen i Ho 
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Chi Minh City togs I bruk under 2021 och har en yta under tak 
på ca: 3500 m2. Här utförs olika moment på dedikerade ytor, 
i flöde så effektiviteten uppnås. Det rör sig om mekanisk han-
tering (utskärning av containern, svetsning av förstärkningar, 
dörröppningar och dylikt samt sandblästring inför målning), 
sedan målning, innan innerväggar, golv och tak monteras, el 
och vatten dras, och alla andra detaljer monteras. Slutligen 
testas och kvalitetssäkras allt innan leverans. Idag har Alltai-
ner 20 fast anställda hantverkare inom alla nödvändiga yr-
kesgrupper såsom svetsare, målare, snickare, elektriker och 
montörer. 

Med existerande personal klarar Alltainer idag av att tillverka 
ett ordervärde på ca: 2 MSEK per månad beroende på hur 
komplexa produkterna är. Dagens utrymme i fabriken möjlig-
gör tillverkning av ett ordervärde om maximalt 12-14 MSEK 
per månad. För att nå denna produktionskapacitet krävs 
dock större rörelsekapital för inköp av containers och kom-
ponenter till inredningarna samt att Bolaget anställer ytterli-
gare personal.

KUNDER
Alltainers bearbetar primärt USA, där bolaget har ett antal 
köpande kunder sedan flera år tillbaka. Bolagets i särklass 
största kund på den amerikanska marknaden är Mountain 
Container i Seattle, som har lagt en ramorder på närmare 51 
MSEK på leverans av kontorscontainer. Mountain Container 
är en stor aktör inom handel med tomma container, och har 
mellan 15-25000 container genom sin terminal årligen. Där-
utöver har Alltainer kunder i Europa, Afrika och Oceanien. 
Uppskattningsvis representerar varje kund ett ordervärde 
på runt minimum 3 MSEK/år under vanliga marknadsförhål-
landen. Utöver existerande kunder har Alltainer en plan om 
att knyta till sig ytterligare ett antal nya återförsäljare/part-
ners årligen, primärt i USA.



Händelser i företagets utveckling
2018
Alltainer får första order på modifierade containers till kund i 
Guam, USA, I första hand försöker Alltainer leverera med hjälp 
från en underleverantör i Vietnam, men inser snabbt, tillsam-
mans med kunden att ingen Vietnamesisk leverantör på den 
tiden kunde leverera den kvalité som kunden efterfrågade. 
Därför satte Alltainer upp en egen tillverkning i Ho Chi Minh 
City och anställde egen personal som byggde enligt de kvali-
tetsnormer som vi känner från Sverige och som kunden för-
väntade sig. Det blev starten på det Alltainer vi känner idag. 

Under 2018 tillverkades olika typer av containerlösningar i 
samarbete med slutkunderna, så alla lösningar var godkän-
da och i överensstämmelse med kundernas önskemål. 
Denna design från 2018 och framåt är den produktportfölj 
som bolaget säljer utifrån. 

2019
Under 2019 insåg grundarna att det fanns en marknadspo-
tential för att bygga ett större bolag baserat på efterfrågan i 
USA på den tiden. Samtidigt blev det tydligt att bolaget be-
hövde arbetskapital för att kunna finansiera tillverkningen 
innan man fick betalt av kunderna. 

Alltainer AB och det helägda dotterbolaget Vietnam Co. Ltd 
bildades således under hösten 2019, då det blev tydligt att skul-
le Alltainer utvecklas till ett större bolag, behövdes professio-
nell ledning, mera struktur och tillförsel av arbetskapital för att 
kunna expandera i den takt som efterfrågan förväntades ta fart.

2020
I början på 2020 bestämde sig ledningen som nu bestod av 
VD Jakob Kesje och grundarna Tommy Tuong Nguyen och 
Phuong Trieu för att söka externt kapital och på sikt mark-
nadsnotera aktien.

Alltainer ökade under första halvåret produktionen från en 
container i månaden till närmare 4-5 container per månad. 

Alltainer deltog på en mässa i Indianapolis, USA, i februari 
med fina order på eventcontainers och med utsikt till många 
order på sanitetscontainer. 

Under andra kvartalet mottog Alltainer ett antal order på 
containerlägenheter. Order som har varit på väg över mera 
än ett år, men nu materialiserade sig i volym.

Under hösten började pandemin påverka köpintresset från 
uthyrare, då events ställdes in, camping- och hotellverksam-
het stängdes och alla nya investeringar stoppades generellt. 
Mot denna bakgrund förväntades det att försäljningen skulle 
komma från byggbolag och boendecontainer, som också var 
de order som kom i slutet av 2020. 

Den första beställning på en toalettcontainer till Afrika mot-
togs, och därvid kommer Alltainers produkter numera finnas 
på 4 kontinenter, Nordamerika, Europa, Afrika och Oceanien. 

Alltainer genomförde en listningsemission och noterades på 
Spotlight Stock Market i December 2020.

2021
Med förväntan om en växande orderstock och som en tydlig 
del av bolagets strategi tog Alltainer Vietnam steget och hyrde 
en ny fabrikslokal på 3500 m2 under tak i Ho Chi Minh City.  
Lokalen blev installerat med syftet att optimera produktionen 
så att lokalen på sikt kan bära en omsättning på 12-14 MSEK i 
månaden.

I april 2021 fick Alltainer en stor order på drygt 51 MSEK på 
tillverkning av kontorscontainer till Mountain Container (se PM 
av 2021-04-20), som tidigare varit Alltainer leverantör av tom-
ma, nya container. Ordern har definierats som en ramorder 
med Mountain container, så den kan användas som fyllnads 
order, och på så sätt understödja Alltainer produktionsväxt 
och fylla kapaciteten utöver andra tillverknings order.

På grund av pandemin och det följande besvärliga fraktläget 
mellan Asien och USA blev volymleveranser till Mountain Con-
tainer uppskjutet tills förväntningsvis sommaren 2022.
 
Efter ett längre förlopp av utveckling av design, mellan Alltai-
ner och Dark Edition i Stockholm, beställde Dark Edition för 
3,6 MSEK kökscontainrar av Alltainer. Dessa skall ingå i nya så 
kallade ”food markets” på olika orter i och omkring Stockholm.

Under hösten 2021 förvärvade Alltainer sin största kund – 
Container Solutions Worldwide CSW AB – som hade exklusiv 
generalåterförsäljning  för båda USA och Canada, sam vissa 
andra namngivna kunder. Härvid fick Alltainer direkt tillgång 
till den största marknaden, och kan framledas skörda vinsten 
som låg i återförsäljarledet. Detta  förväntas bidra med en vä-
sentlig högre marginal på den framtida försäljningen.

2022
Alltainer presenterar ett kvartalsbokslut med en omsättning 
på 5,0 MSEK för kvartalet som överstiger omsättningen på 
4,1 MSEK för hela 2020/2021 och en rörelsemarginal i senas-
te kvartal på närmare 30%.

Härvid bekräftar Alltainer att med mycket konkurrenskraftiga 
priser på de marknaden Alltainer bearbetar, kan Alltainer i den 
effektiva fabriken i Vietnam skapa reella vinster, så fort om-
sättningen lyfter över break-even.
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Styrelse
Mikael Palm Andersson, f. 1965. Styrelseordförande
Mikael Palm Andersson har juristexamen från Lunds universitet. Mikael har bred erfarenhet av tillväxt-
bolag både i egenskap av rådgivare och genom operativt arbete. Han är van att arbeta i en internatio-
nell miljö med både produktion och försäljning. Mikael Palm Andersson arbetar idag som advokat och 
VD på Advokatfirman Wåhlin AB.
 
Aktieinnehav: 500 aktier.

Fredrik Andreasson, f. 1973. Styrelseledamot
Fredrik Andreasson har examen inom Kommunikation från Halmstad Högskola och Lunds universitet 
samt från Grafiska Institutet och RMI/Berghs . Fredrik har stor erfarenhet av att stärka upp och utveck-
la olika varumärken. Idag är Fredrik Andreasson ägare av Studio Valde som verkar inom marknads- 
föring/konsultverksamhet. 
 
Aktieinnehav: 0 aktier.

Jakob Kesje, f. 1968. Styrelseledamot
Jakob Kesje är VD i Bolaget sedan våren 2020. Jakob innehar en MBA/MBL från Copenhagen Busi-
ness School. Han har tidigare grundat och varit VD i det noterade bolaget IVISYS AB. Innan dess har 
han varit VD för i ett antal tillverkningsbolag. Jakob har också suttit i ett antal styrelser i Sverige och 
internationellt. Han har en gedigen erfarenhet av uppstartsbolag, där han drivet flera framgångsrikt 
inom olika branscher som tillverkning, teknik och handelsföretag.

Aktieinnehav: 1 755 870 aktier via bolag.

Tommy Tuong Nguyen, f.1979, Styrelseledamot
Tommy Tuong Nguyen har en fil.kand inom datateknik och kandidatexamen inom företagsekonomi 
med inriktning mot marknadsföring från Högskolan i Borås. Tommy Tuong Nguyen har stor erfarenhet 
inom datateknik och containerlogistik. Han har en bredd internationell erfarenhet såsom etablering av 
flaggskeppsbutik för Eton skjortor (Eton AB) i Vietnam, försäljning av speciella logistiklösningar mot 
statliga organisationer/försvarsmakter.  
 
Aktieinnehav: 1 502 885 aktier via bolag.

Styrelsen nås via Bolaget:  Alltainer AB, Stora Åvägen 21, 436 34  ASKIM Tel  0763-11 19 11

Revisor
Ulf Johansson
Auktoriserad revisor
Medlem i FAR. 

Frejs Revisorer AB
Box 53100, 400 14 GÖTEBORG,
Tel 031-778 00 40



Organisation
KOSTNADSEFFEKTIV ORGANISATION
Alltainer har idag  21 personer anställda i dotterbolaget i 
Vietnam. Därutöver finns idag tre personer i ledningen;  
Jakob Kesje, VD, Tommy Tuong Nguyen, CMO och Phuong 
Trieu, CTO. I Vietnam finns en administrativ person som står 
för bokföring med mera. Resterande 20 personer är hantver-
kare med olika specialiteter inom svets, måleri, elektricitet, 
montage etc. 

Med den vietnamesiska fabriken i hyrda lokaler och kontoret 
i Sverige i kontorshotell har Alltainer en mycket kostnads- 
effektiv organisation, med en fast kostnadsbas på enbart ca. 
400 000 SEK i månaden inklusive hyra, löner etc.

STYRELSENS ARBETSFORMER
Styrelsen väljs på ordinarie årsstämma för ett år i taget. Nuva-
rande styrelse består av fyra ledamöter, Mikael Palm Anders-
son (ordförande), Fredrik Andreasson, Tommy Tuong Nguyen 
och Jakob Kesje. Av dessa bedöms Mikael Palm Andersson 
(ordförande) och Fredrik Andersson så som oberoende leda-
möter. Under det kommande verksamhetsåret planerar styrel-
sen att ha sex ordinära sammanträden. Vid mötena kommer 
bland annat budget, affärsplaner, bokslut, investeringar, finan-
siering, personal samt avtalsfrågor att behandlas.

UPPFÖRANDEKODEN
Bolaget tillämpar inte Svensk Kod för Bolagsstyrning då Bola-
get aktie inte handlas på en så kallad reglerad marknadsplats.  

LÖN OCH ERSÄTTNINGAR
Det utgår arvoden motsvarande tre basbelopp till ordföran-
de och ett basbelopp till övriga externa ledamöter. För VD 
Jakob Kesje utgår för närvarande en lön om 0 kronor per 
månad. Bolaget och VD har sex månaders ömsesidig upp-
sägningstid av uppdragsavtalet. Inga andra förmåner är av-
talade i uppdragsavtalet. Efter avslutat uppdrag utgår ingen 
ersättning till varken styrelseledamöter eller VD. Revisions-
arvode utgår enligt av styrelsen godkänd räkning.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Efter övertagandet av Container Solutions Worldwide CSW 
AB som nu är dotterbolag till Alltainer AB har den enda trans-
aktion med närstående bortfallit. Det finns inga övriga trans-
aktioner med närstående.

POTENTIELLA INTRESSEKONFLIKTER
Det finns inga intressekonflikter mellan Bolaget och någon 
av styrelseledamöterna, de ledande befattningshavarna el-
ler revisorer. 

VIKTIGA AVTAL
Alltainer har ett hyresavtal gällande produktionsanläggning-
en i Vietnam där Bolaget hyr en fabrikslokal på 3 400 m2. 
Hyresavtalen gäller tills vidare och är till marknadsmässiga 
villkor. 

KONCERNSTRUKTUR
Alltainerkoncernen består av moderbolaget Alltainer AB, org 
nr 559231-8280, och de helägda dotterbolagen Alltainer 
Vietnam Co Ltd, org nr 110192754, beläget i Long An provin-
ce i Vietnam och Container Solutions Worldwide CSW AB, 
org. nr. 559187-6213 med säte i Kungsbacka, Sverige. 

ÖVERLÅTELSEBEGRÄNSNINGAR
Såvitt styrelsen känner till föreligger det inte några överlåtel-
sebegränsningar att avyttra aktier för styrelseledamöter el-
ler ledande befattningshavare.

TVISTER
Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller 
skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller 
sådana som styrelsen i Bolaget är medveten om kan upp-
komma) under de senaste tolv månaderna, och som nyligen 
haft eller skulle kunna få betydande effekter på finansiella 
ställningar eller lönsamhet. 
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Utvald finansiell information
FINANSIELL INFORMATION – KONCERNEN

Nyckeltal – koncernen

Resultaträkning – koncernen

(kSEK) okt-dec 
2021

okt-dec 
2020

jul-dec 
2021

Jul-dec 
2020

jul 2020- 
jun 2021

dec 2019- 
jun 2020

Rörelseintäkter (kSEK) 5 001 695 5 406 3 236 4 092 4 314

EBITDA (kSEK) 1 447 -2 394 -290 -2 245 -6 195 523

Rörelseresultat (kSEK) 1 339 -2 450 -423 -2 318 -6 404 523

Likvida medel (kSEK)  2 936  8 063 2 936 8 063 2 277 1 655

Eget kapital (kSEK) 12 197* 9 671 12 197 9 671 4 987 1 705

Eget kapital/aktie (SEK) 1,69 1,43 1,69 1,43 0,74 0,32

Soliditet (%) 79,1 87,6 79,1 87,6 72,1 48,7

Balansomslutning (kSEK) 15 420 11 034 15 420 11 034 6 921 3 502

Genomsnittligt antal aktier (st) 7 217 872 6 682 539      6 991 872 6 682 539 6 765 872 5 156 250

Antal aktier vid periodens utgång (st) 7 217 872 6 765 872 7 217 872 6 765 872 6 765 872 5 312 500

Resultat/aktie före och efter utspädning 0,19 -0,36 -0,06 -0,33 -0,95 0,08
 
*inkl. ej registrerat eget kapital i samband med förvärv (registrerat 17/1-22).

(kSEK) okt-dec 
2021

okt-dec 
2020

jul-dec 
2021

Jul-dec 
2020

jul 2020- 
jun 2021

dec 2019- 
Jun 2020

Rörelsens intäkter  5001  695 5406  3236 4092 4 314

Råvaror och förnödenheter -1101 -1505 -1715 -2638 -3734 -2 638

Övriga externa kostnader -2300 -896 -3358 -1649 -4142 -782

Personalkostnader -153 -688 -623 -1194 -2411 -371

EBITDA 1447 -2394 -290 -2245 -6195 523

Av- och nedskrivningar - 108 - 56 - 134 - 73 -209 0

Rörelseresultat 1339 -2450 -424 -2318 -6404 523

Finansnetto -1 -8 -2 66 128 7

Resultat efter finansiella poster 1338 -2458 -426 -2252 -6276 530

Skatt på årets resultat  0  84 0  39 39 -113

Periodens resultat 1338 -2374 -426 -2213 -6237 417



Balansräkning – koncernen

(kSEK) 31-dec-2021 31-dec-2020 30-jun-2021 30-jun-2020

Tillgångar    

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 5 843 0 0 0

Materiella anläggningstillgångar 1 166  0 600 0

Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Summa anläggningstillgångar 7 009 0 600 0

Omsättningstillgångar

Övriga omsättningstillgångar 5 475 2 971 4 044 1 847

Kassa och bank 2 936 8 063 2 277 1 655

Summa omsättningstillgångar 8 411 11 034 6 321 3 502

Summa tillgångar 15 420 11 034 6 921 3 502

Eget kapital och skulder

Summa eget kapital 12 197* 9 671 4 987 1 705

Avsättningar

Uppskjuten skatt 0 0 0 0

Övriga avsättningar 0 0 0 0

Summa avsättningar 0 0 0 0

Skulder

Långfristiga skulder 258 235 0 262

Kortfristiga skulder 2 965 1 128 1 934 1 535

Summa skulder 3 223 1 363 1 934 1 797

Summa eget kapital och skulder 15 420 11 034 6 921 3 502

*inkl. ej registrerat eget kapital i samband med förvärv (registrerat 17/1-22).
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Förändring eget kapital – koncernen

Kassaflödesanalys – koncernen

(kSEK) okt-dec 
2021

okt-dec 
2020

jul-dec 
2021

jul-dec 
2020

jul 2020- 
jun 2021

dec 2019- 
Jun 2020

Eget kapital vid periodens ingång 5 897 1 811 4 987 1 705 1 705 50

Nyemission/kapitaltillskott 5 000* 11 294 7 847 11 294 11 294 1 250

Emissionskostnader 0 -803 0 -803 -803 0

Periodens resultat 1 338 -2 374 -426 -2 238 -6237 417

Omräkningsdifferens -38 -257 -211 -287 972 -12

Eget kapital vid periodens utgång 12 197 9 671 12 197 9 671 4 987 1 705
 
 *inkl. ej registrerat eget kapital i samband med förvärv (registrerat 17/1-22).

(kSEK) okt-dec 
2021

okt-dec 
2020

jul-dec 
2021

jul-dec 
2020

jul 2020- 
jun 2021

dec 2019- 
Jun 2020

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 1 446 -3 433 -292 -3 327 - 6 255       518       

Förändringar i rörelsekapital             -1 862 286 -400 -1 531 -1 944 -426 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -416 -3 147 -692 -4 858 -8 199 92

Kassaflöde från investeringsverksamheten -672 0 -700 0 -621 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 10 276 2 847 11 266 10 229 1 563

Periodens kassaflöde - 1 088 7 129 1 455 6 408 1 409 1 655

Likvida medel vid periodens ingång  4 647  934 2 277 1 655 1 655 0

Omräkningsdifferens likvida medel -623 0 -796 0 -787 0

Likvida medel vid periodens utgång 2 936 8 063 2 936 8 063 2 277 1 655

 



FINANSIELL INFORMATION – MODERBOLAGET

Resultaträkning – moderbolaget

(kSEK) okt-dec 
2021

okt-dec 
2020

jul-dec 
2021

Jul-dec 
2020

jul 2020- 
jun 2021

dec 2019- 
jun 2020

Rörelsens intäkter 4 765 885 5 619 3 923 6 308 5 229

Råvaror och förnödenheter -3 091 -1 114 -4 079 -3 347 -5 351 -4 703

Övriga externa kostnader -285 -477 -844 -809 -1 677 -106

Personalkostnader 122 -456 -114 -789 -1 279 -114

EBITDA 1 511 -1 162 582 -1 022 -1 999 304

Avskrivningar -18 -56 -20 -73 -188 0

Rörelseresultat 1 493 -1 218 562 -1 095 -2 187 304

Finansnetto -1 21 -2 66 66 5

Resultat efter finansiella poster 1 492 -1 197 560 -1 029 -2 121 310

Skatt på årets resultat 0 37 0 0 0 -69

Periodens resultat 1 492 -1 160 560 -1 029 -2 121 240
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(kSEK) 31-dec-2021 31-dec-2020 30-jun-2021 30-jun-2020

Tillgångar    

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 0  0 0 0

Finansiella anläggningstillgångar 9 589 1 209 4 288 1 209

Summa anläggningstillgångar 9 589 1 209 4 288 1 209

Omsättningstillgångar

Övriga omsättningstillgångar 6 859 3 237 4 949 1 802

Kassa och bank 2 887 7 948 1 829 1 202

Summa omsättningstillgångar 9 746 11 185 6 778 3 004

Summa tillgångar 19 335 12 394 11 066 4 213

Eget kapital och skulder

Summa eget kapital 18 319* 11 003 9 911 1 540

Avsättningar

Övriga avsättningar 0 0 0 0

Summa avsättningar 0 0  0 0

Skulder

Långfristiga skulder 257 0 0 1 203

Kortfristiga skulder 759 1 391 1 155 1 469

Summa skulder 1 016 1 391 1 155 2 672

Summa eget kapital och skulder 19 335 12 394 11 066 4 213

*inkl. ej registrerat eget kapital i samband med förvärv (registrerat 17/1-22).

Balansräkning – moderbolaget



Kassaflödesanalys – moderbolaget

(kSEK) 31-dec-2021 30-jun-2021 30-jun-2020

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital 560 -2 121 310

Förändringar i rörelsekapital -2 306 -3 461 -402 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 746 -5 582 -92

Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 301 -3 079 -1 209

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 8 104 9 288 2 503

Periodens kassaflöde 1 057 627 1 202

Likvida medel vid periodens ingång 1 829 1 202 0

Omräkningsdifferens likvida medel 1 0 0

Likvida medel vid periodens utgång 2 887 1 829 1 202

 
Räkenskaperna i Alltainer AB har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd  
BFNAR 2012:1 (K3).

RÖRELSEINTÄKTER, RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING
Bolagets intäkter under det andra halvåret 2021 uppgick till 5 406 KSEK. Personalkostnaderna för det andra halvåret 2021 
uppgick till -623 KSEK. Kassaflödet under det andra halvåret 2021 uppgick till  1 455 KSEK. Likvida medel på balansdagen 
uppgick till 2 936 KSEK. Bolaget har under det andra halvåret 2021 inte genomfört några investeringar i verksamheten. Förvär-
vet av Container Solutions Worldwide CSW AB har bidragit med 5,8 MSEK i immaterielle anläggningstillgångar.

Handlingar införlivade genom hänvisning
Till memorandumet har följande dokument införlivats genom hänvisning då de finns fritt tillgängliga på företagets hemsida: de 
senaste två årsredovisningarna jämte revisionsberättelse. Dessa finns att hämta på https://www.alltainer.com/investor. 
Årsredovisningarna är reviderade av bolagets revisor, medan övriga sammanställningar ej är reviderade.  
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Aktieägare

Aktiekapitalets utveckling

Innan emission Antal aktier Andel röster Andel kapital 

Jakob Kesje 1 755 870 21,35 % 21,35 %

Tommy Tuong Nguyen 1 502 855 18,27 % 18,27 %

Phuong Trieu Le 1 501 855 18,26 % 18,26 %

Per Johannesson 1 480 754 18,00 % 18,00 %

Jesper Axel Jensen 235 310 2,86 % 2,86 %

Annette Thystrup 150 000             1,82 % 1,82 %

Ruwai Jørn Kesje 115 000             1,40 % 1,40 %

Jonas Kretz 80 711 0,98 % 0,98 %

Sven Wennhall 80 000 0,97 % 0,97 %

Roger Wallman 67 722 0,82 % 0,82 %

Händelse
Ökning  

antal aktier
Totalt  

antal aktier
Ökning av  

aktiekapitalet 
Totalt

aktiekapital
Kvot- 
värde

2019-12-12 Bolagets bildande  500 500 50 000 50 000 100

2020-05-04 Aktiesplit 10 000:1   4 999 500   5 000 000 - 50 000 0,01

2020-05-25 Nyemission 312 500 5 312 500         3 125              53 125 0,01

2020-09-10 Fondemission - 5 312 500 478 125 531 250 0,10

2020-12-23 Nyemission 1 286 694 6 599 206  128 669 659 920 0,10

2020-12-23 Konvertering av skuldebrev     166 666 6 765 872 16 667 676 587 0,10

2021-09-23 Nyemission     452 000 7 217 872     45 200  721 787 0,10

2022-01-17 Konvertering av skuldebrev  1 007 540 8 225 412   100 754  822 541 0,10

2022-04-30 Nyemission (vid fullteckning) 1 492 460 9 717 872 149 246 971 782 0,10



Information om de aktier som erbjuds
Aktiekapitalet i Alltainer AB uppgår till 822 541 kronor, fördelat 
på 8 225 412 aktier. Efter genomförd nyemission av 1 492 460 
aktier kommer aktiekapitalet att uppgå till 971 787 kronor. Bo-
laget kommer då att ha totalt 9 717 872 aktier om emissionen 
fulltecknas. Enligt gällande bolagsordningen kan aktieantalet i 
Bolaget uppgå till maximalt 20 000 000 aktier. 

Alla Bolagets aktier berättigar till en röst. Samtliga aktier har 
lika rätt till utdelning och del i Bolagets vinst och andel i till-
gångar vid en likvidation. Aktieägare i Bolaget har företrädes-
rätt vid emission, i proportion till befintligt innehav. Aktierna är 
upprättade enligt svensk rätt och denominerade i svenska 
kronor. 

AKTIEBOK
Bolagets aktiebok kontoförs av Euroclear Sweden AB, Box 
7822, 103 97  STOCKHOLM, som registrerar aktierna på den 
person som innehar aktierna. Aktieägare erhåller inga fysiska 
aktiebrev. Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på 
elektronisk väg genom banker och värdepappersförvaltare. 
Nyemitterade aktier registreras på person i elektroniskt format.

HANDELSBETECKNING
Handelsbeteckningen för Bolaget aktie är ALLT. ISIN-kod för 
aktien är SE0015192828. CFI-kod är ESVUFR och FISN- 
koden är ALLTAINER/SH.  

UTDELNING 
Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför 
rätt till utdelning från och med räkenskapsåret 2021/2022. 
Eventuell utdelning beslutas av och betalas ut efter ordinarie 
årsstämma. Utbetalning ombesörjs av Euroclear Sweden AB. 
Avdrag för preliminär skatt ombesörjs normalt av Euroclear 
eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. 
Rätt till tilldelning tillfaller den som på fastställd avstämnings-
dag som bestäms av bolagsstämman är registrerad som 
ägare i den av Euroclear förda aktieboken. Aktieägare har 
rätt till andel i överskott vid en eventuell likvidation i förhål-
lande till det antal aktier som innehavaren äger.

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

Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda 
förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbe-
talning sker via Euroclear på samma sätt som för aktieägare 
bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt 
hemmahörande i Sverige utgår dock normal svensk ku-
pongskatt.

UTSPÄDNINGSEFFEKTER
Samtliga aktier som erbjuds i erbjudandet ingår i den ny-
emission som Bolaget genomför. Det sker därmed ingen för-
säljning av befintliga aktier. För befintliga aktieägare som 
inte tecknar sig i föreliggande emission uppstår en utspäd-
ningseffekt om totalt 1 492 460 ny-emitterade aktier, vilket 
motsvarar ytterligare cirka 18,1 procent aktier i Alltainer om 
emissionen fulltecknas.

För de aktieägare som avstår att teckna aktier i den förelig-
gande nyemissionen uppstår en utspädningseffekt motsva-
rande 15,4 procent av aktiekapitalet i Alltainer efter nyemis-
sionen.

ÖVRIG INFORMATION OM AKTIERNA
Bolagets aktier kan fritt överlåtas på annan part. Aktierna är ej 
föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlö-
senrätt eller lösningsskyldighet. Bolagets aktie har ej heller 
varit föremål för offentligt uppköpserbjudande under det inne-
varande eller föregående räkenskapsåret. För att ändra aktie-
ägarnas rätt i Bolaget krävs ett bolagsstämmobeslut med kva-
lificerad majoritet.

LIKVIDITETSGARANT
Alltainer AB har idag inget avtal med någon part om att ga-
rantera likviditeten i handeln av aktien.

EMISSIONSINSTITUT
Alltainer använder Aktieinvest FK AB, Emittentservice, Box 
7415, 103 91  STOCKHOLM,  med organisationsnummer 
556072-2596, som emissionsinstitut i samband med 
föreliggande noteringsemission. Aktieinvest FK AB har inget 
ägarintresse i Alltainer AB. I övrigt har Bolaget inte haft 
någon finansiell rådgivare i samband med emissionen.
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Villkor och anvisningar
FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING
Den som på avstämningsdagen den 22 mars 2022 var ägare 
av aktier i Alltainer AB äger företrädesrätt att teckna aktier i 
Alltainer AB utifrån befintligt aktieinnehav i bolaget. 

TECKNINGSRÄTTER (TR)
Aktieägare i Alltainer AB erhåller för varje befintlig aktie en (1) 
teckningsrätt. Det krävs elva (11) teckningsrätter för att teckna 
två (2) nya aktier. 

TECKNINGSKURS
Teckningskursen är 3,95 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

AVSTÄMNINGSDAG
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB, (VPC) för rätt till 
deltagande i emissionen är den 22 mars 2022.  Sista dag för 
handel i Alltainer AB aktie med rätt till deltagande i emissio-
nen var den 18 mars 2022. Första dag för handel i Alltainer 
AB aktie utan rätt till deltagande i emissionen var den 21 
mars 2022. 

TECKNINGSTID
Teckning av nya aktier skall ske under tiden från och med 
den 24 mars 2022 till och med den 8 april 2022. Efter teck-
ningstidens 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 24 mars 
2022 till och med den 5 april 2022. Värdepappersinstitut 
med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och 
försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller säl-
ja teckningsrätter skall därför vända sig till sin bank eller 
fondkommissionär. Teckningsrätter som ej utnyttjas för teck-
ning i företrädesemissionen måste säljas senast den 5 april 
2022 eller användas för teckning av aktier senast den 8 april 
2022 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde.

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 för-
tryckt emissionsredovisning med (VPC), särskild anmälnings-
sedel 1 och 2 samt informationsbroschyr. Av den förtryckta 
emissionsredovisningen framgår bland annat erhållna teck-
ningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktie-
boken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, 
erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas 
separat. VP-avi som redovisar registreringen av tecknings-
rätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

FÖRVALTERREGISTRERADE AKTIEÄGARE
Aktieägare vars innehav av aktier i Alltainer AB är förvaltarre-
gistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller informa-
tionsbroschyr. Teckning och betalning med respektive utan 
företrädesrätt skall ske i enlighet med anvisningar från res-
pektive förvaltare.

TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT
Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samti-
dig kontant betalning senast den 8 april 2022. Teckning ge-
nom betalning skall göras antingen med den, med emis-
sionsredovisningen 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 
teckningsrätter 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 teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett 
annat antal teckningsrätter 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 aktier 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 ned-
anstående adress och vara Aktieinvest FK AB tillhanda se-
nast klockan 17.00 den 8 april 2022. 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
Box 7415
103 91  STOCKHOLM

Telefon: 08-5065 1795
Fax: 08-5065 1701
E-post: emittentservice@aktieinvest.se                       
(inskannad anmälningssedel)

TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT
Teckning av aktier utan stöd av företräde skall ske under 
samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, 
det vill säga från och med den 24 mars 2022 till och med 8 
april 2022.  Anmälan om teckning utan företrädesrätt genom 
att Särskild anmälningssedel 2 ifylls, undertecknas och 
skickas Aktieinvest FK AB på adress enligt ovan eller till för-
valtaren. Någon betalning skall ej ske i samband med anmä-
lan om teckning av aktier utan företrädesrätt, utan sker i en-
lighet med vad som anges nedan. Särskild anmälningssedel 
2 skall vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast klockan 17.00 
den 8 april 2022. Det är endast tillåtet att insända en (1) Sär-
skild anmälningssedel 2. I det fall fler än en anmälningssedel 
insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övri-
ga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hän-
seende. Observera att anmälan är bindande. Är depån kopp-
lad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto 

(ISK) var vänlig kontakta din förvaltare för teckning.

OBS! Teckning kan även ske elektroniskt med BankID. Gå in 
på www.aktieinvest.se/emission/alltainer2022 och följ in-
struktionerna.

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 tilldelnings-
princip 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 företrä-
desrätt, 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 företrädes-
rätt genom att även teckna aktier med företrädesrätt, måste 
dock teckna aktier utan företrädesrätt genom samma förval-
tare 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 före-
trädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbe-
sked i form av en avräkningsnota. Likvid skall erläggas se-
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nast 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, Aus-
tralien, Sydkorea, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller nå-
got annat land där distributionen eller denna inbjudan kräver 
ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgär-
der än de som följer svensk rätt eller strider mot regler i så-
dant land) och 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 direktre-
gistrerade på VP-konton och har registrerade adresser i till 
exempel USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Aus-
tralien, Sydkorea, Hong Kong, Schweiz eller Singapore inte 
att erhålla detta memorandum. De kommer inte heller att er-
hålla några teckningsrätter på sina respektive VP-konton. De 
teckningsrätter som annars skulle ha registrerats för dessa 
aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med av-
drag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieäga-
re. Belopp understigande 100 SEK kommer inte att utbetalas.

BETALD TECKNAD AKTIE (BTA)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear (VPC) 
så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankda-
gar 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.

HANDEL I BTA
Handel i BTA kommer att ske på Spotlight Stock Market från 
den 24 mars 2022 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 re-
gistrerats hos Bolagsverket.

LEVERANS AV AKTIER
Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket be-
räknas ske i slutet av april 2022, ombokas BTA till aktier utan 
särskild avisering från Euroclear Sweden AB. För de aktieä-
gare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer 
information från respektive förvaltare.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I EMISSIONEN
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bo-
laget att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggöran-
de kommer att ske genom pressmeddelande och finnas till-
gängligt på Bolaget hemsida.

INFORMATION OM BEHANDLING AV 
PERSONUPPGIFTER

Den som tecknar, eller anmäler sig för teckning, av aktier i 
emissionen kommer att lämna personuppgifter till Aktiein-
vest. Personuppgifter som lämnas till Aktieinvest kommer att 
behandlas i datasystem i den utsträckning det krävs för att 
administrera Fö¬reträdesemissionen. Även personuppgifter 
som inhämtas från annan källa än de personuppgifterna av-
ser kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att 
personuppgifter överlämnas till och behand¬las av Alltainer. 
Informationen om behandling av personupp¬gifter lämnas 



av Aktieinvest, som är personuppgiftsansvarig för behand-
lingen av personuppgifter. Aktieinvest tar emot begäran om 
rättelse eller radering av personuppgifter på den adress som 
anges i avsnittet Adresser. 

INFORMATION OM LEI- OCH NCI-NUMMER
Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU 
(MiFID II) behöver alla investerare från och med den 3 janua-
ri 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomfö-
ra värdepapperstransaktioner. Dessa krav medför att juridis-
ka personer behöver ansöka om registrering av en så kallad 
Legal Entity Identifier (LEI) och fysiska personer ta reda på 
sitt National Client Identifier (NCI) för att kunna teckna aktier 
i Företrädesemissionen. Observera att det är tecknarens ju-
ridiska status som avgör om en LEI-kod eller NCI-nummer 
behövs, samt att Aktieinvest kan vara förhindrad att utföra 
transaktionen åt personen i fråga om LEI-kod eller NCI-num-
mer (såsom tillämpligt) inte tillhandahålls. Juridiska personer 
som behöver skaffa en LEI-kod kan vända sig till någon av de 
leverantörer som finns på marknaden. Instruktioner för det 
globala LEI-systemet finns på gleif.org. För fysiska personer 
som har enbart svenskt medborgarskap består NCI-numret 
av beteckningen ”SE” följt av personens personnummer. Om 
personen i fråga har flera medborgarskap eller något annat 
än svenskt medborgarskap kan NCI-numret vara någon an-
nan typ av nummer. Den som avser teckna aktier i Företräde-
semissionen uppmanas att ansöka om registrering av en LEI-

kod ( juridiska personer) eller ta reda på sitt NCI-nummer 
(fysiska personer) i god tid för att äga rätt att deltaga i Före-
trädesemissionen och/eller kunna tilldelas Nya Aktier som 
tecknas utan stöd av teckningsrätter.  

ÖVRIG INFORMATION
Bolaget äger inte rätt att avbryta Nyemissionen. Bolaget 
äger inte heller rätt att tillfälligt dra in erbjudandet. Styrelsen 
i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden.

För det fallet att ett för stort belopp betalats in av en tecknare 
för de nya aktierna kommer Aktieinvest att ombesörja att 
överskjutande belopp återbetalas. Aktieinvest kommer i så-
dant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett 
bankkonto som Aktieinvest kan återbetala beloppet till. Ing-
en ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. En 
teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrät-
ter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller mo-
difiera en teckning av nya aktier.  

Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan 
komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden in-
betalas 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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Riskfaktorer
En investering i Alltainer 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 be-
döma 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 Alltainer 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.

BOLAGSRISKER

Begränsade resurser
Alltainer är ett litet företag med begränsade resurser vad gäl-
ler 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 opera-
tivt relaterade problem. Bolaget bedömer sannolikheten att 
denna risk inträffar som medel.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare 
Alltainer baserar sin framgång på ett fåtal personers kun-
skap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är beroende av att i 
framtiden kunna finna kvalificerade medarbetare. Bolaget 
arbetar hårt med att minska beroendet genom en god doku-
mentation av rutiner och arbetsmetoder. Bolaget bedömer 
sannolikheten att denna risk inträffar som medel.

Intjäningsförmåga och kapitalbehov
Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat, innan 
Bolaget når ett positivt kassaflöde. Det kan inte heller ute- 
slutas att Alltainer i framtiden kan komma att söka nytt ex-
ternt kapital. Det finns inga garantier att det i så fall kan an-
skaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckan-
de i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan påverka 
Bolagets marknadsvärde. Bolaget bedömer sannolikheten 
att denna risk inträffar som medel.

Försäljningsrisk
Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som 
Bolaget ska producerar får det positiva mottagande på mark-
naden som förespeglas i det här memorandumet. Kvantite-
ten av sålda produkter kan bli lägre och tiden det tar att eta-
blera sig på marknaden kan vara längre än vad Bolaget i 
dagens skede har anledning att tro. Bolaget bedömer san-
nolikheten att denna risk inträffar som medel.

 

Leverans- och transportrisk
Alltainer säljer sina produkter ex. works. vilket innebär att kö-
paren står för alla kostnader och risker när det gäller att ta 
varan från Alltainers fabriksområde. I vissa fall kan Alltainer 
stå för frakten, men transportförsäkring ingår som standard 
hos de flesta speditörer som Alltainer använder. Bolaget be-
dömer sannolikheten att drabbas av ekonomisk skada på 
grund av leverans- och transportrisken som medel.

COVID-19
Det är i dagsläget inte möjligt att, med säkerhet, estimera när 
det kommer att infinna sig ett normalläge igen, och vad de 
långsiktiga effekterna av pandemin kan tänkas bli. I detta 
memorandum har utgångspunkten varit att det vill bli möjligt 
att resa och arbeta med bolaget som tidigare. Då bolaget är 
relativt litet förväntas eventuella långsiktiga effekter vara av 
mindre betydelse för bolagets tillväxt de närmsta åren. Ris-
ken för inverkan av COVID-19 anses som medel.

OMVÄRLDSRISKER

Konkurrens
Alltainer verkar på en marknad där det finns många mindre 
ofta lokalt baserade 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 lönsam-
het. Bolaget bedömer sannolikheten att denna risk inträffar 
som medel.

Ökade handelskonflikter
Alltainer har sin produktion i Vietnam och säljer största delen 
av sina containrar till USA. Trots att amerikanarna anser att 
de har en moralisk skuld till Vietnam kan landet bli indraget i 
den handelskonflikt som växer sig allt starkare med Kina. 
Skulle så bli fallet kan Alltainers produkter beläggas med 
strafftullar och bli betydligt dyrare på den amerikanska mark-
naden, vilket skulle påverka försäljningsvolymen negativt 
och i förlängningen även Bolagets lönsamhet och ekonomis-
ka ställning. Bolaget bedömer sannolikheten att denna risk 
inträffar som medel.
 

Valutakursförändringar
De senaste åren har den amerikanska dollarn varit förhållan-
devis stark vilket gjort att importvaror har varit billiga i USA. 
Dollarn har under senaste året stärkts. En eventuell försvag-
ning av den amerikanska valutan kan göra Alltainers produk-
ter dyrare på den amerikanska marknaden vilket kan göra 
det svårare att sälja containrarna där med god lönsamhet. 
Bolaget bedömer sannolikheten att denna risk inträffar som 
medel.



AKTIEMARKNADSRISKER

Aktien handlas på en handelsplattform 
Bolag vars aktier handlas på Spotlight Stock Market omfattas 
inte av alla lagregler som gäller för ett bolag noterat på en s 
k reglerad marknad. Spotlight Stock Market har genom sitt 
regelverk valt att tillämpa flertalet av dessa lagregler. En in-
vesterare bör dock vara medveten om att handel med aktier 
noterade utanför en s k reglerad marknad kan vara mer risk-
fylld. Bolaget bedömer sannolikheten att denna risk inträffar 
som medel.

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 Alltainers 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. Bolaget 
bedömer sannolikheten att denna risk inträffar som medel.

Utdelning
Alltainer befinner sig fortfarande i en tillväxtfas och priorite-
rar därför att återinvestera genererade vinstmedel i verk-
samheten. Framtida utdelningar kommer att beslutas av bo-
lagsstämman i mån av utdelningsutrymme, beaktat andra 
strategiska överväganden. Det kan inte garanteras att bo-
lagsstämman kommer besluta om utdelning inom de när-
maste åren. Det kan inte heller garanteras att verksamheten 
kommer att generera tillräckligt stora kassaflöden för att kun-
na göra det möjligt att lämna utdelningar. Bolaget bedömer 
sannolikheten att denna risk inträffar som hög. 

Spotlight Stock Market 
Spotlight Stock Market (”Spotlight”) 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 regelverk. Regelverket syftar bland annat till att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på mark-
naden 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 fondkommis- 
sionärer som är anslutna till Nordic Growth Market. Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som är noterade på Spot-
light Stock Market kan använda de banker eller fondkommissionärer som är medlemmar hos Spotlight.

Regelverket och aktiekurser återfinns på Spotlight Stock Markets hemsida (www.spotlightstockmarket.com).
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Komplett förteckning av styrelsen och VD:s  
samtliga uppdrag under de senaste fem åren
Namn Org nummer Befattning Tid

Mikael Palm Andersson Styrelseordförande

MPA Consulting AB 556553-7742 Ledamot, VD Pågående 

Advokatfirman Wåhlin AB 556834-1027 VD Pågående

Touchtech AB 556749-5006 Ordförande Pågående

Alltainer AB 559231-8280 Ordförande Pågående 

Fermik Group AB 559192-7206 Ordförande Pågående 

Sunloto Entertainment AB 556922-7647 Ledamot Pågående 

MEG Bil & Fritid AB 559226-8170 Suppleant Pågående

Cofa Plastics AB 556111-9784 Ordförande Avslutad

PEN Shop Concept AB 556340-0810 Ordförande Avslutad

Oboya Horticulture Industries AB 556362-3197 Ordförande, Ledamot, VD Avslutad

Pro Assistans Sverige AB 556747-6717 Ledamot Avslutad

Sandö Boats & Automotives AB 556769-9052 Ordförande, Ledamot, VD Avslutad

PEN Concept Group AB 556772-5667 Ordförande, Ledamot Avslutad

WGG Holding AB 556831-6680 Ordförande Avslutad

Happy Growers AB 556976-1827 Ordförande, Ledamot, VD Avslutad

InWest Corporate Finance AB 556978-2492 Ordförande Avslutad

Oboya Horti Supplies AB 556982-0995 Ledamot Avslutad

Vilujo Invest AB 556982-1068 Suppleant Avslutad

HoReCa Konception Europe AB 559065-5428 Ordförande Avslutad

PEN Interiör AB 556453-5093 Ordförande Avslutad

PEN Products AB 556500-0006 Ordförande Avslutad

 
I följande företag har, eller har Mikael Palm Andersson under de senaste fem åren haft, en direkt ägarandel som överstiger  
10 procent: MPA Consulting AB

Namn Org nummer Befattning Tid

Fredrik Andreasson Styrelseledamot

Valde Kommunikation AB 559013-0323 Ordförande, VD Pågående

Studio Laaw AB 559135-6034 Suppleant Pågående

Hemma på Gnalöv AB 559330-7738 Ledamot Pågående

I följande företag har, eller har Fredrik Andreasson under de senaste fem åren haft, en direkt ägarandel som överstiger 10 pro-
cent: Valde kommunikation AB och Hemma på Gnalöv AB.



Namn Org nummer Befattning Tid

Jakob Kesje Styrelseledamot, VD

Alltainer AB 559231-8280 Ledamot, VD Pågående

Kesje Holding ApS VD Pågående

Via Music International ApS Ordförande  Pågående

Trading & Co Nordic AB 556769-0507 Ledamot Pågående

Aegean trading AB 556742-9559 Ledamot Pågående

Malin K AB 556750-2736 Suppleant Pågående

Ivisys Sweden AB 556803-7898 Ordförande Avslutad

Ivisys AB 556998-4981 Ordförande, Ledamot, VD Avslutad

Ivisys ApS Ordförande, Ledamot, VD Avslutad 

Concurrent Vision ApS Ledamot, VD Avslutad

I följande företag har, eller har Jakob Kesje under de senaste fem åren haft, en direkt ägarandel som överstiger 10 procent: 
Aegean trading AB, Trading & Co Nordic, Ivisys AB, Alltainer AB, Via Music International ApS, AB Kesje Holding ApS och Con-
current Vision ApS

Namn Org nummer Befattning Tid

Tommy Tuong Nguyen Styrelseledamot

ProSwe Borås AB 556905-4512 Ordförande, VD Pågående

Alltainer AB 559231-8280 Ledamot Pågående

TTN AB 559254-8944 Ledamot, VD Pågående

Container Solutions Worldwide CSW AB 559187-6213 Ledamot, VD              Avslutad

I följande företag har, eller har Tommy Tuong Nguyen under de senaste fem åren haft, en direkt ägarandel som överstiger 10 
procent:  Alltainer AB, TTN AB och ProSwe Borås AB.

Ingen av de i styrelsen ingående ledamöterna eller de ledande befattningshavarna under de senaste fem åren dömts i bedrä-
gerirelaterade mål, drabbats av myndigheters sanktioner eller anklagelser, eller förbjudits av domstol att ingå som medlem av 
Bolagets förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, eller från att ha en övergripande funktion hos Bolaget. Eventuella konkur-
ser, likvidation eller konkursförvaltning framgår av sammanställningen. Inga styrelseledamöter eller personer som ingår i led-
ningen anses ha privata intressen som står i strid med Bolagets intressen.

Mikael Palm Andersson var engagerad i styrelsen för PEN Concept-koncernen bestående av PEN Concept Group AB, PEN 
Shop Concept AB, PEN Interiör AB, PEN Products AB och WGG Holding AB men lämnade uppdragen i koncernen under 2018 
– 2019. Koncernen var stort exponerad mot restaurang- och mässbranschen, vilket är de två branscher som drabbats hårdast 
av coronapandemin.
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Alltainer AB
Stora Åvägen 21
436 34  ASKIM

Tel  0763-11 19 11
E-post: info@alltainer.com

Hemsida: www.alltainer.com


