
Inbjudan att teckna aktier i EatGood Sweden AB
Inför notering på



Fem skäl att teckna aktien
• Lightfry-ugnen är en produkt med vilken man i restaurangkök 

tillagar bland annat pommes frites utan frityrolja vilket är till 
fördel för användaren men framförallt för konsumenten, 

• Lightfry-ugnen är en produkt för en global marknad,

• Lightfry-ugnen är färdigutvecklad och ett 70-tal ugnar är i drift 
på olika restauranger runt om i Europa hos nöjda kunder,

• Lightfry står inför ett kommersiellt genombrott med ett flertal 
stora kunder som utprovar ugnen i kommersiell drift,

• Värdering av bolaget till 32 miljoner kronor före emissionen.

Nyemissionen som EatGood Sweden AB genomför under perioden 
3 februari – 23 februari kommer att tillföra bolaget 11,6 MSEK. Efter 
genomförd emission kommer bolaget att noteras på AktieTorget.
Emissionskapitalet skall framförallt användas till att:
• Stärka organisationen i Bolaget.
• Stärka rörelsekapitalet.
• Anställning av ytterligare säljare på den internationella marknaden 

för EatGoods produkt Lightfry.
• Anpassa och certifiera Ligtfright-ugnen för försäljning på den 

amerikanska marknaden.
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Memorandum och ytterligare information går att hämta på 
www.eatgood.se

Med Lightfry-ugnen har EatGood gjort pommes frites och andra friterade 
maträtter betydligt nyttigare än traditionellt friterad mat. Genom att 
maten friteras i ugnen utan olja har Bolaget dessutom löst en hel del 
arbetsmiljöproblem i restaurangerna. 



EatGood befinner sig nu i en väldigt intressant 
utvecklingsfas. Efter att ha sålt drygt 70 Lightfry-ugnar 
till enskilda restauranger i Sverige, Danmark, Holland 
och England är ugnen utprovad och visar ett väldigt 
gott resultat på de pommes frites som tillagas. Samtidigt 
är kvalitén på ugnen mycket hög och uppfyller alla 
krav kunden ställt på den. Ett bevis på det är att Tivoli 
i Köpenhamn som köpte sina första ugnar för tre år sedan 
nu vill gå vidare och utöka samarbetet med oss.

Det ökande intresset för vår Lightfry-ugn beror till vissa 
delar på den allt mer ökande trenden att ta hand om sitt 
eget välbefinnande.  Det syns på fokuseringen att hålla 
sig i form, gå på gym och intresset för kravmärkt och 
närproducerad mat. Till och med vissa hamburgerkedjor 
rycker fram med ett stort utbud av vegetabilisk mat för 
att möta efterfrågan och profilera sig som ett företag som 
tänker på konsumentens välmående.

I oberoende undersökningar vi låtit göra har det visat sig 
att dagens pommes frites innehåller närmare dubbelt så 
mycket fett som de som är tillagade i Lightfry-ugnar. När 
konsumenten får upp ögonen för att det finns alternativ 
till den oljefriterade pommes fritesen kan det ge en 
ketchupeffekt, att alla restauranger vill kunna erbjuda det 
mer hälsosamma alternativet. Om inte konsumenten inser 
hälsorisken så håller hälsomyndigheter runt om i världen 
på att arbeta mot en minskning av fettet i våra livsmedel. 
För att vara redo för en sådan situation genomför vi nu den 
föreliggande nyemissionen.

Med kapitalet som kommer in i nyemissionen ska vi 
bygga ut vår organisation så att vi har möjlighet att möta 
en förväntad efterfrågeökning. Utbyggnaden gäller både 
försäljningsorganisationen, de administrativa delarna av 
Bolaget och att få till en serviceorganisation.

Det är inte bara i Europa man har fått upp ögonen för 
Lightfry-ugnen. Även i USA har man vaknat och en 
distributör fick en ordentlig genomgång av Lightfry-ugnen 
och besökte vår tillverkare Hedbergs Mekaniska i Habo 
för att kontrollera tillverkningsprocesserna och kontrollera 
leveransförmågan. Jag har även varit över i USA och besökt 
honom och hans företag i staden Boise, Idaho. Något 
besked från denna distributör har vi ännu inte fått men 
vi har en bra dialog. Av denna anledning ska Lightfry-
ugnen anpassas för amerikanska förhållanden och ett 
tredjepartsgodkännande måste göras, vilket tillsammans kan 
ta cirka tre månader att genomföra och då skulle försäljning 
kunna komma igång under Q2/Q3 2017. 

Förutom att vi tror att kunderna kommer att efterfråga 
pommes frites med lägre fetthalt finns det ett antal andra 
punkter som gör att styrelsen är övertygad om att ugnen 
kommer att få framgång på marknaden. Dessa är bland 
annat för restaurangen och personalen följande:

För restaurangen innebär Lightfry-ugnen lägre 
installationskostnader och att kostnaden för inköp 
av frityrolja försvinner. Likaså försvinner kostnaden 
för destruktion av använd frityrolja och det blir lägre 
försäkringspremier på grund av mindre brandrisk. Det 
innebär inte samma behov av rengöring av lokalerna då 
den oljedimma som uppstår vid användning av oljefritös 
inte existerar och det blir även en bättre arbetsmiljö 
för personalen. För personalen innebär Lightfry-ugnen 
bland annat mindre risk för brännskador, mindre risk för 
halkolyckor på hala golv och mindre tunga lyft.

EatGood välkomnar dig som aktieägare. Vi tror att 
förutsättningarna för att Bolaget ska lyckas på marknaden 
är väldigt goda och hoppas få dig som aktieägare. 
Välkommen att teckna aktier i EatGood Sweden AB.

Henrik Önnermark  

VD i EatGood Sweden AB 

Välkommen som aktieägare



Anmälningssedel för teckning av aktier i EatGood  Sweden AB (publ). 

Fullständig information samt villkor framgår av memorandum utgivet i januari 2017 av styrelsen i EatGood Sweden AB (publ). Vid en bedömning av 
bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen värdering av effekten av dessa risker 
genom att ta del av tillgänglig information kring detta. Memorandum finns att ladda ner från www.aktieinvest.se och www.eatgood.se. 

OBS! Teckning kan även ske elektroniskt med BankID. Gå in på www.aktieinvest.se/eatgood2017 och följ instruktionerna. 

A. Undertecknad anmäler sig härmed för teckning enligt följande:

 

B. Om tilldelning sker ska tilldelade aktier levereras till:

OBS! Är depån kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) ska teckning ske via din bank/förvaltare. 

C. Namn- och adressuppgifter:

D. Om tecknaren är en juridisk person
Om det finns direkta eller indirekta ägarskap i den juridiska personen som uppgår till 25 % eller mer av aktie- eller röstetalet i bolaget måste samtliga
personer anges nedan.
Ägarförhållanden

E. Teckning över 15 000 EUR:
Om teckningen i enskilt belopp eller tillsammans med flera teckningsanmälningar i denna emission uppnår motsvarande 15 000 EUR måste tecknaren:
 Bifoga en verifierad kopia av giltig ID-handling (svenskt körkort, pass eller liknande dokument). För juridisk person ska en kopia av registreringsbevis 

bifogas som styrker firmateckningen samt kopia på firmatecknarens ID-handling enligt ovan. 
 Besvara PEP frågor enligt blankett på www.aktieinvest.se/pep, via nedladdning av blankett eller elektroniskt med BankID.

Om något av ovan inte är uppfyllt kommer teckningsanmälan anses ofullständig och därmed ogiltig. 

F. Signatur
Undertecknad är medveten om samt medger att:
 Anmälan är bindande, dock kan ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel komma att lämnas utan avseende.
 Aktieinvest FK AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av ovan angivet memorandum och denna

teckningssedel.
 Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier eller helt utebli.
 Personuppgifter som lämnas eller i övrigt registreras i samband med denna anmälan, behandlas av Aktieinvest FK AB för förberedelse och administration av uppdraget.

Uppgifterna kan även komma att behandlas och användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar hos andra företag som Aktieinvest FK AB eller 
emittenten samarbetar med.

 Inget kundförhållande föreligger mellan Aktieinvest FK AB och tecknaren avseende denna teckning.
 Aktieinvest FK AB kommer inte att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknat för. Teckningen har inte föregåtts av 

investeringsrådgivning eller annan rådgivning. Investeringen är ett självständigt beslut.
 Detta erbjudande avser enbart allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller 

andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandum och anmälningssedeln får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd 
enligt föregående eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om förvärv av aktier som strider med detta kan komma att anses ogiltig.

**Firmatecknare för juridisk person. Förmyndare för minderåriga.  

G. Skicka in anmälningssedeln per post: Aktieinvest FK AB, Emittentservice, 113 89 Stockholm.
eller scannad per e-post till: emittentservice@aktieinvest.se eller teckna direkt på www.aktieinvest.se/eatgood2017

Teckningstid: 

Teckningskurs: 

Tilldelning: 

Likviddag: 

3 februari – 23 februari 2017 

5,90 kronor per aktie. 

Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Likvid dras ej från föranmäld 
depå/VP-konto. 
8 mars 2017. 

stycken aktier i EatGood Sweden AB (publ) till ovan angiven teckningskurs. Minsta teckningspost är 1 000 
aktier och därefter valfritt antal aktier. 

VP-Konto: 
0 0 0 eller 

För- och efternamn/ Firmanamn: Person-/ Organisationsnummer: 

Postadress: E-postadress:

Postnummer:  Ort: Land: 

Ort och datum: Telefonnummer: 

Depånummer:         Bank/ Fondkommissionär: 

Namn** Underskrift 

Namn (för- och efternamn) Personnummer  Ägarandel (%) 


