
Inbjudan till teckning av aktier i 
Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Viktig information
Denna informationsbroschyr är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. Prospek-
tet, som har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen, har offentliggjorts och finns tillgängligt på Oboyas 
hemsida, www.oboya.se samt på Erik Penser Banks hemsida, www.penser.se. Prospektet kan även beställas kost-
nadsfritt från Erik Penser Bank, Box 7405, 103 91 Stockholm, via telefon till 08-463 80 00 eller per e-post till emis-
sion@penser.se. Prospektet innehåller bland annat en presentation av Oboya, företrädesemissionen och de risker 
som är förenade med investering i Oboya och deltagande i nyemissionen. Informationsbroschyren är inte avsedd att 
ersätta prospektet som grund för beslut att teckna aktier i Oboya och utgör ingen rekommendation att teckna aktier i 
Oboya. Investerare som avser eller överväger att investera i Oboya uppmanas därför att läsa prospektet. 

Teckningstid 25 september – 9 oktober 2017
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VD har ordet
Oboya är ett unikt bolag inom vår bransch med enorma möjligheter till tillväxt och lönsamhet. Vår affärsidé är att ta ett helhetsgrepp över 
insatsprodukter för odlingsindustrin. Våra produkter finns integrerade i frukt-, bär-, kryddväxt- och grönsaker i dagligvaruhandeln samt i 
blomster- och trädgårdshandlares produktutbud. Vårt fokus är att producera och själva hantera distribution och försäljning till den profes-
sionella odlingsindustrin och konsumentmarknaden. Vi är en internationell aktör med företag i Sverige, Norge, Danmark, Polen, Kina, Hong 
Kong och Kenya. Försäljning sker på alla större marknader i världen.  

Oboya har utvecklats väl under de senaste åren. Vi har under 2016 genomfört ett antal strukturåtgärder inom distribution och produktion 
samt därigenom effektiviserat vår verksamhet. Omsättningen uppgick 2016 till cirka 350 MSEK med ett rörelseresultat om 12 MSEK.

Första halvåret 2017 börjar tillväxten ta fart ordentligt och vi omsatte 220 MSEK med ett rörelseresultat om 11,3 MSEK. Vi räknar med att 
kunna hålla och överträffa denna tillväxtnivå framöver. Vårt mål för de kommande åren är bibehålla en kraftig organisk tillväxt och kom-
plettera verksamheten med ett eller flera förvärv. Vi har ambitionen att nå en omsättning om 1 000 MSEK i årstakt år 2020 med ett gott 
resultat. Målet är att uppnå en rörelsemarginal på 7 procent.

Oboyas tillväxtstrategi är att växa organiskt, samt att genomföra strategiska förvärv för utveckling och breddning av vårt produktsortiment 
och våra distributionskanaler, både i befintliga marknader och på nya marknader. Ledstjärnan är att utveckla skalekonomi i Oboyas produk-
tion och vårt erbjudande samt att skapa ett initiativ i förhållande till våra kunder och konkurrenter. Vi utvärderar löpande ett antal förvärvs-
objekt för komplettering av Oboyas produktutbud och våra distributionskanaler. Vi har för avsikt att under de närmaste åren genomföra ett 
eller flera förvärv som kompletterar vår verksamhet. 

Vi har genom åren skapat en stabil försäljningsutveckling på samtliga våra marknader. Vi växer både inom det professionella segmentet 
där vi säljer våra produkter till odlare, men även inom detaljhandelssegmentet. Inom detaljhandeln har delar av vårt sortiment nu etablerats 
inom ett antal större detaljhandelskedjor. Vi ser därför goda möjligheter inom segmentet och kommer att fortsätta utveckla produkter som 
anpassas för hemmaodling.

Den kinesiska marknaden utvecklas oerhört snabbt, särskilt inom odlingsindustrin där Oboya har byggt upp ett starkt varumärke bland 
odlare i hela landet. Vår marknadspotential enbart i Kina är mycket stor och vi räknar med en snabb utveckling under de närmaste åren.

Vi har under 2016 och under första halvåret 2017 genomfört en rad olika investeringar. Oboya har investerat och etablerat produktion i 
Danmark av laserperforerat och produktanpassat förpackningsmaterial för grönsaker och livsmedelsindustrin. Vi ser en god tillväxtmöjlig-
het inom detta segment under de närmaste åren. Vi har vid sidan av detta löpande genomfört flera investeringar och åtgärder för att öka 
produktiviteten i våra produktionsanläggningar. Vi investerar även löpande i vårt produktsortiment och utvecklar nya produkter för våra 
kunder. Vi kommer att fortsätta att intensifiera våra investeringar i olika marknadsföringskanaler samt handelsplatser, vilket kommer att 
skapa goda förutsättningar för tillväxt och lönsamhet under de kommande åren. Vi har även rekryterat kvalificerad personal både inom 
försäljning och produktutveckling. Sammantaget kommer dessa investeringar att generera fortsatt god tillväxt med lönsamhet.  
 
Vi har genomfört ett antal förvärv av både företag och produktionsanläggningar. Dessa har integrerats väl. Vi står nu inför en företrädese-
mission med syfte dels att tillföra Oboya likvida medel för slutbetalning av företagsförvärv, dels att öka rörelsekapitalet för Oboyas fortsatta 
tillväxt genom bland annat nya förvärv. Vi står starka inför vår planerade expansion. Som helhet ser jag mycket positivt på vår verksamhet 
och vi kommer att fortsätta med vårt långsiktiga arbete att bygga upp vår organisation till att bli en ledande totalleverantör inom odlings-
sektorn. Vi har många intressanta möjligheter framför oss och är optimistiska inför framtiden.

Välkommen att teckna aktier i Oboyas emission!  

Stenkullen den 18 September 2017
Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Mikael Palm Andersson 
Vd och koncernchef 
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Verksamhet och framtidsutsikter
Oboya är en växande koncern med verksamhet inom produktion, 
distribution och försäljning av olika insatsprodukter till odlingsin-
dustrin och konsumentmarknaden. Bolagets strategi är dels att 
växa organiskt under kommande år, dels att genomföra strate-
giska förvärv med kompletterande produktsortiment och distribu-
tionskanaler. Oboyas främsta styrka är att erbjuda Bolagets kun-
der ett heltäckande sortiment och möjlighet att samla sina inköp 
under ett och samma tak. Detta möjliggör för Bolagets kunder att 
eliminera ett eller flera mellanled och därmed effektivisera inköp, 
samtidigt som Oboya kan förstärka Bolagets marknadsandelar. 
Bolaget har som mål att utvecklas till en världsledande totalleve-
rantör av insatsprodukter till odlingsindustrin och har i dagsläget 
verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Polen, Kina, Hongkong 
och Kenya.

Vision
Oboyas vision är att skapa mervärde för Bolagets kunder genom 
att effektivisera försörjningskedjan mellan producent och kund. 
Detta skall genomföras dels genom att erbjuda ett heltäckande 
produktsortiment till olika kunder och dels genom att främja håll-
barhet, utveckling och miljö.

Affärsidé och målsättning 
Oboyas affärsidé är att genom egna produktionsanläggningar i 
Asien, Europa, Afrika och i framtiden även i Nord- eller Sydame-
rika vara en totalleverantör av produkter till såväl professionella 
odlare som till konsumentmarknaden. Bolaget har som långsiktigt 

mål att utvecklas till ett världsledande totalleverantör av produkter 
till såväl odlingsindustrin som till konsumentmarknaden.

Koncernstruktur
Oboya-koncernen etablerade sitt första bolag i Kina år 2006 och 
genom åren har koncernen expanderat till att omfatta 16 bolag. I 
koncernstrukturen ingår moderbolaget Oboya Horticulture Indu-
stries AB med säte i Lerum kommun samt helägda dotterbolag 
och intressebolag.

Finansiella mål för kommande treårsperiod
Målsättningen för Bolagets organiska tillväxt är 20 procent per 
år. Oboya har målsättningen att 2020 uppnå en omsättning på 1 
miljard SEK i årstakt inklusive företagsförvärv. Oboya har målsätt-
ningen att uppnå en uthållig rörelsemarginal på 7 procent med 
positivt löpande kassaflöde i rörelsen före investerings- och finan-
sieringsverksamhet i anledning av expansion genom företagsför-
värv. Bolaget eftersträvar en soliditet överstigande 30 procent.

De finansiella mål som beskrivs ovan utgör framåtriktade utta-
landen. Dessa framåtriktade uttalanden utgör inga garantier för 
framtida finansiella eller operationella utfall och Oboyas faktiska 
resultat kan väsentligt avvika från det som uttalas eller antyds 
genom dessa framåtblickande uttalanden som ett resultat av flera 
faktorer, inklusive men ej begränsat till de beskrivna under avsnit-
tet ”Riskfaktorer”. Investerare bör väga dessa emot den samlade 
bild av Bolaget som ges i Prospektet.
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Emissionsbelopp
60,8 MSEK. 

Tecknings- och garantiförbindelser
Emissionen är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbin-
delser och emissionsgarantier från befintliga ägare samt genom 
Zheijing Sino-Italy Tus-Investment Co., Ltd och Ningbo Tus Yang-
ming Investment Center (LP), de senare kontrollerade genom 
Tsinghua University.

Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 19 september 2017 var 
registrerad som aktieägare i Oboya äger rätt att med företräde 
teckna aktier i Företrädesemissionen. Varje befintlig aktie av se-
rie A respektive serie B berättigar till teckning av aktie av serie 
B. Innehav av tio (10) aktier berättigar till teckning av tre (3) nya 
aktier. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att 
utan företrädesrätt anmäla intresse för teckning av nya aktier.

Teckningskurs
11,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag
19 september 2017. Sista dag för handel med Oboyas aktie med 
rätt att erhålla teckningsrätter är den 15 september 2017. Aktien 
handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter från och med 
den 18 september 2017.

Teckningstid
25 september – 9 oktober 2017

Handel med teckningsrätter
25 september – 5 oktober 2017. För att förhindra förlust av 
värdet på teckningsrätterna måste de antingen utnyttjas för 
teckning av aktier senast den 9 oktober 2017 eller säljas senast den 
5 oktober 2017.

Handel med BTA
Från och med den 25 september 2017 fram till registrering av 
Företrädesemissionen. 

Teckning och betalning utan företrädesrätt
Intresseanmälan att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter 
ska ske under perioden 25 september – 9 oktober 2017. An-
mälan för aktieägare som har VP-konto ska ske till Erik Penser 
Bank senast kl 17.00 den 9 oktober 2017 på Anmälningssedel 
för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Besked om 
eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota. 
För information om principer för tilldelning, se avsnittet "Villkor 
och anvisningar" i prospektet. Aktieägare som har sitt innehav på 
depå ska kontakta sin förvaltare för instruktioner om hur teckning 
och betalning ska ske.

Handelsplats
Aktietorget

Kassaflödesanalys i sammandrag
KSEK 2017H1 2016 2015
Kassaflöde från den
löpande verksamheten 9 996 -19 095 12 106
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten -6 584 -11 812 -9 073
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten -4 875 14 496 15 107
Periodens kassaflöde -1 463 -16 411 18 140

Likvida medel vid periodens början 5 883 22 294 4 154
Likvida medel vid periodens slut 4 420 5 883 22 294

Nyckeltal i urval
2017H1 2016 2015

Bruttomarginal 29,7% 31,6% 25,7%
Rörelsemarginal 5,1% 3,5% -0,9%

Nettomarginal 3,0% 1,6% -2,6%
Soliditet 23% 23% 23%
Resultat per aktie, SEK 0,37 0,32 -0,49
Utdelning per aktie, SEK 0 0 0
Medelantal anställda 420 400 436

KSEK 2017H1 2016 2015
Rörelseintäkter 220 095 349 899 335 116
Rörelsekostnader -208 789 -337 814 -338 019

Rörelseresultat 11 306 12 085 -2 903
Resultat från finansiella poster -3 921 -4 704 -4 670
Resultat efter finansiella poster 7 385 7 381 -7 573
Skatt på periodens resultat -860 -1 675 -998

Periodens resultat 6 525 5 706 -8 571

KSEK 2017-
06-30

2016-
12-31

2015-
12-31

Immateriella anläggningstillgångar 52 708 53 758 52 012
Materiella anläggningstillgångar 103 370 101 161 102 563
Finansiella anläggningstillgångar 11 921 11 878 5 821
Summa anläggningstillgångar 167 999 166 797 160 396

Varulager 43 723 38 874 32 020
Kortfristiga fordringar 121 225 89 264 53 173
Kassa och bank 4 420 5 883 22 294
Summa omsättningstillgångar 169 368 134 021 107 487
SUMMA TILLGÅNGAR 337 367 300 818 267 883

Eget kapital 76 216 69 757 62 277
Långfristiga skulder 104 040 109 842 79 511
Kortfristiga skulder 157 111 121 219 126 095
SUMMA EGET KAPITAL 
OCH SKULDER

337 367 300 818 267 883

Kassaflödesanalys i sammandrag

Balansräkning i sammandrag


