Inbjudan till
teckning av aktier i
Standard Ekologiskt Sweden AB
Teckningsperiod 1 april – 17 april 2019

Emissionen
Erbjudandet
Det totala erbjudandet i nyemissionen uppgår
till 4000 aktier vilket motsvarar 3 000 000 kr. 
Teckningskursen i erbjudandet är 750 kr.

Värderingen pre-money uppgår till cirka 32,66 MSEK.
Minsta teckning för att delta i erbjudandet är
5 aktier vilket motsvarar en investering på 3750 kr.

Emissionsvolym

3 000 000 kr

Teckningsperiod
Teckningsperioden pågår 1 april 2019 – 17 april 2019.

Teckningskurs

750 kr/aktie

Så tecknar man aktier

Värdering pre-money

32 657 250 kr

Teckning

Minsta teckning
5 aktier (3750 kr)

Följ angivna instruktioner på tipandtot.se/emission
Aktieslag och rätt till utdelning
Samtliga aktier som emitteras i denna emission är
av aktieslag B och har lika rätt till utdelning som
A-aktier men 1/10 rösträtt.

Kontaktinformation Standard Ekologiskt
Webbplats: tipandtot.se/emission
E-post: info@tipandtot.se
Vd Peter In de Betou: 070 233 96 27

Adress: Standard Ekologiskt Sweden AB
Kvarndalsvägen 2
302 41 Halmstad
Organisationsnummer: 556827-3949

V IK T IG IN FOR M AT ION T ILL IN V EST ER A R E
Styrelsen ansvarar för tillhörande dokument och har vidtagit rimliga åtgärder för
att säkerställa att den information som lämnas är korrekt, fullständig och att ingenting utelämnats som kan påverka bedömningen av Bolaget.

MOTIV
Tillhörande memorandum har upprättats av styrelsen i Standard Ekologiskt
SWEDEN AB med anledning av en förestående nyemission.

Ekologiskt inte påtar sig något ansvar för riktigheten för sådan i Memorandumet
intagen information, och sådan information bör läsas med detta i åtanke. Ingen
tredje part enligt ovan har, såvitt styrelsen känner till, väsentliga intressen i
Standard Ekologiskt. Informationen som ingår i Memorandumet har återgivits
korrekt, och såvitt styrelsen i Standard Ekologiskt känner till har inga uppgifter
utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller
missvisande. Viss finansiell information i Memorandumet har avrundats, varför
vissa tabeller eventuellt ej summerar korrekt.

DEFINITIONER
I tillhörande memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges:
’Standard Ekologiskt’ eller Bolaget avser ’Standard Ekologiskt SWEDEN AB’ med
organisationsnummer 556827-3949.

UPPRÄTTANDE AV MEMORANDUM
Bolagets erbjudande omfattas inte av Finansinspektionens prospektkrav och har
inte granskats och godkänts av Finansinspektionen. Memorandumet är inte ett prospekt i enlighet med prospektdirektivet (2003/71/EG) och memorandumet har inte
registrerats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

INFORMATION FRÅN TREDJE PART
Standard Ekologiskt SWEDEN AB har inte kontrollerat siffror, marknadsdata
eller annan information som tredje part har använt, varför styrelsen i Standard

UTTALANDE OM FRAMTIDEN
Informationsmemorandumet innehåller uttalanden av framåtriktad karaktär som
återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell
utveckling. Sådana framtidsinriktade uttalanden förekommer främst i avsnitten
Vd-ord, verksamhetsbeskrivning och målsättning och prognos. Även om Bolaget
anser att de förväntningar som återspeglas i framåtriktade uttalanden är
rimliga, kan inga garantier lämnas att dessa förväntningar kommer att infrias.
Framåtriktade uttalanden uttrycker endast Bolagets bedömningar och antaganden
vid tidpunkten för memorandumet. Läsaren uppmanas att ta del av den samlade
informationen i memorandumet och samtidigt ha i åtanke att framtida resultat,
utveckling eller framgång kan skilja sig väsentligt från Bolagets förväntningar.
Bolaget gör inga utfästelser att offentligt uppdatera eller revidera framåtriktade
uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller annat utöver vad
som krävs enligt lag.

R ISK FA K T OR ER
En investering i aktier eller aktierelaterade värdepapper är alltid förenat med risk.
Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll, liksom ett flertal faktorer vars effekter
Bolaget kan påverka genom eget agerande, kan komma att få en negativ påverkan
på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning, vilket kan medföra att
värdet på Bolagets aktier minskar och att en aktieägare kan förlora hela eller delar
av sitt investerade kapital. Vid en bedömning av Standard Ekologiskt framtida utveckling är det därför av vikt att vid sidan om möjligheter till positiv utveckling även
beakta riskerna i Bolagets verksamhet. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl
inte beskrivas i detta avsnitt, varför en samlad utvärdering även måste innefatta
övrig information i tillhörande memorandum samt en allmän omvärldsbedömning.

Bolaget med en bredare kategori av bolag som tillverkar till exempel snabbmat
eller annan färdigmat som säljs i livsmedelsbutiker. Det finns också där en risk att
den typen av bolag öppnar upp sin verksamhet för ekologisk mat vilket skulle kunna
konkurrera med Bolaget i framtiden.

FINANSIERINGSBEHOV OCH RÖRELSEKAPITAL

PRODUKTION AV LIVSMEDEL

Bolaget har än så länge kostnader som överstiger dess intäkter. Standard
Ekologiskt kan således, beroende på när det når ett positivt kassaflöde, även i framtiden komma att behöva söka nytt externt kapital. Storleken såväl som tidpunkten för Bolagets framtida kapitalbehov beror på ett antal faktorer, bland annat
framgång i försäljning och utvecklingen av Standard Ekologiskt lösningar, samt
tillgängligheten av olika finansieringslösningar. Det finns en risk att nytt kapital
inte kan anskaffas när behov uppstår för Bolaget eller att kapital inte kan anskaffas
på för Bolaget acceptabla villkor. Detta kan få negativa konsekvenser för Bolagets
verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Livsmedelsproduktion är omgärdat av särskilda lagar, regelverk och tillståndsplikter. Vidare kan Bolagets produkter slå fel med avseende på såväl kvalitet som
kvantitet. Det föreligger således risker att Bolagets omsättning och resultat kan
påverkas av såväl legala som biologiska hinder.

KONKURRENS
Barnmatsmarknaden är idag konkurrensutsatt av flera väletablerade varumärket
som Semper eller Nestle. På marknaden idag säljs till största del hårt processad mat
med hållbarhet upp till två år. Standard Ekologiskt inriktar sig idag på färsk och ekologisk barnmat, vilket är en ny inriktning på marknaden. Det finns således en risk för
Standard Ekologiskt att andra bolag också börjar producera färsk, ekologisk svensk
barnmat när de ser en ökande efterfrågan. På färdigmatsmarknaden konkurrerar

KONSUMENTBETEENDE
Dagens livsmedelsproducenter på bland annat barnmatsmarknaden har sålt
barnmat i flera år och är inarbetade varumärken hos kunderna. Det finns således
en utmaning att ändra konsumenternas köpbeteende till att istället handla färsk
ekologisk barnmat samt sallader, smörgåsar och wraps.

PERSONER I LEDANDE STÄLLNING OCH MEDARBETARE
Standard Ekologiskts verksamhet är i hög utsträckning beroende av ett antal
nyckelpersoner, såväl Bolagets VD som styrelseledamöter. Om en eller flera
nyckelpersoner väljer att lämna Standard Ekologiskt och Bolaget inte lyckas ersätta
den eller dessa personer, skulle det kunna påverka verksamheten, den finansiella
ställning och resultat negativt.

LIKVIDITETSRISK I VÄRDEPAPPRET
Bolagets värdepapper är inte föremål för organiserad handel. Det finns således en
risk för investerare att de inte har möjlighet förändra sitt aktieinnehav vid önskat
tillfälle.

