
VÄLKOMMEN ATT TECKNA AKTIER I  
ROOTFRUIT SCANDINAVIA AB  

(PUBL) INFÖR NOTERING PÅ AKTIETORGET

NYEMISSION HÖSTEN 2014

 



2

VERKSAMHET

Rootfruit Scandinavia AB grundades 2007 och är ett 
bolag som utvecklar, tillverkar och säljer chips och snacks 
av hög kvalitet. 

Bolaget säljer chips under varumärkena Rootfruit och 
Gårdschips. Varumärkena vänder sig delvis till olika kund-
segment och täcker därmed tillsammans en större del av 
marknaden. Bolaget bearbetar marknaden genom en  
multikanalstrategi som innebär att Bolagets produkter åter-
finns inom dagligvaruhandeln, servicehandeln och storkök.

Bolaget arbetar aktivt med produktutveckling. Under 
hösten 2014 lanseras en ny serie av Gårdschips med 
uppdaterad design och nya spännande smaker. Flera av 
de stora butiks-kedjorna i Sverige har redan tagit in den 
nya serien i sina sortiment.

Under de senaste åren har Bolaget genomfört  
omfattande investeringar i sälj- och marknadsresurser 
vilket har resulterat i flera tecknade avtal med stora  
butikskedjor. De flesta av dessa avtal har tecknats under 

det senaste året vilket förväntas resultera i en kraftig 
omsättningstillväxt under kommande år.

Under de senaste åren har Bolaget rekryterat flera  
nyckelpersoner med lång erfarenhet från livsmedels-  
och dagligvaruhandeln. I Bolagets ägarkrets ingår  
grundarna av Santa Maria och Ridderheims.

VISION

Bolagets vision är att Rootfruit och Gårdschips skall vara 
ledande premiumvarumärken på den Skandinaviska 
snacksmarknaden.

FINANSIELLA MÅL

Bolagets prognos för 2014 ligger på 18,5 MSEK vilket  
är en ökning med 58 procent mot föregående år. Målet 
för 2015 ligger på 27 MSEK. Bolaget bedömer att break- 
even nås resultat-mässigt under hösten 2014. Styrelsen har 
satt ett långsiktigt mål om minst tio procent i nettomarginal.

Bolagets affärsidé är att våra närodlade naturchips ska upplevas som godare, krispigare och sundare än andra chips. 
Då tar vi en unik position inom högmarginalsegmentet för snacks.

AFFÄRSIDÉ
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Genomsnittlig tillväxt om 43% per år

FÖRSÄLJNINGSPROGNOS FRAM TILL 2015
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Rootfruit Scandinavia är ett innovativt företag väl etablerat 
inom premiumsnacksområdet. Vi använder lokala råvaror 
och satsar på högsta kvalité. Bolaget har idag två varu-
märken, Rootfruit och Gårdschips, som du kan köpa i de 
flesta livsmedelsbutiker. Vi har våra rötter i den halländska 
myllan, fabrik och kontor i Laholm i södra Halland, nära till 
åkrarna där vår viktigaste råvara växer.

Vi prioriterar tillväxt och räknar med en omsättningsökning 
på ca 50 % per år för de närmaste åren. För att klara målet 
fokuserar vi hårt på vårt sälj- och marknadsarbete. Bara 
under det senaste året har vi lyckats sluta flera centrala 
avtal med stora kedjor såsom Hemköp, Willys, City Gross, 
Coop, Netto och Norgesgruppen. Nyligen tecknades 
även centrala avtal med ICA, Coop Norge och SuperGros 
i Danmark, med start under hösten 2014.

Under hösten 2014 lanserade vi en ny serie 150 gr 
Gårdschips med karaktärsfulla smaker i nya väldesignade 
påsar. Alldeles nyligen nominerades påsarnas design till 
”Svenska Designpriset”. Serien lanserades i september 
2014 och har redan blivit väl mottagen ute i handeln 
då flera av de större kedjorna redan har tagit in den för 
central distribution.

Marknaden för premiumchips är intressant att verka i. 
Trenden går för närvarande från billigare volymprodukter 
mot mindre påsar med ett högre kvalitativt innehåll.  
Premiumchipssegmentet kännetecknas av högre marginaler  
jämfört med mer traditionella chips, vilket ger goda  
förutsättningar för produktutveckling och investeringar  
i marknadsföring. Hela chipsmarknaden växte med  
ca 5 % under det senaste året och tillväxten för premium-
chips kan uppskattas till drygt 10 %.

Ambitionen är att båda varumärkena inom några år ska 
finnas i de olika kedjornas samtliga koncept. Dessutom 
även vara starkt representerade i övriga Skandinavien.  
Ett operativt mål är att lansera två till tre produktnyheter 
per år under 2015–2017. 

Möjligheten att bryta in på andra områden inom snacks- 
kategorin kommer även att prövas, vilket kan ske både genom 
egen utveckling och genom förvärv. Bedömningen är att vi 
med våra planer skall kunna nå en omsättning överstigande 
75 MSEK under 2017–2018 med en nettomarginal över-
stigande tio procent.

Sammantaget ser vi en fortsatt mycket stark tillväxt  
framför oss och för att rusta bolaget finansiellt genomför  
nu Rootfruit Scandinavia AB en publik emission  
på ca 6,1 MSEK. Målsättningen 
är att bli en ledande aktör för 
premiumvarumärken på den  
skandinaviska snacks- 
marknaden, och jag hoppas  
att du som investerare  
vill vara med på den  
spännande resa vi  
har framför oss.

Hans Jacobsson
VD för Rootfruit Scandinavia AB 

VÄLKOMMEN SOM AKTIEÄGARE

VD
Hans Jacobsson
Utbildad civilekonom. Tidigare bl.a. Director Finance & 
Supply Chain på General Mills Scandinavia AB, Ansvarig 
för Corporate Finance på Bure IT/Infomedia, styrelseord- 
förande i Zinzino AB, noterat på AktieTorget.

LEDNING
Hans Jacobsson
Sven-Erik Malm
Hans Johansson
Hanna Åhsberg
Per-Anders Öberg

STYRELSE
Iréne Axelsson
Per-Anders Öberg
Richard Grönevall
Björn Sjöström
Hans Jacobsson
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TIDSAXEL ÖVER TECKNADE 
CENTRALA AVTAL

Många kunder har tillkommit under 
det senaste året.
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INVESTERINGEN I SAMMANDRAG

• Rootfruit Scandinavia AB (Publ) är under stark tillväxt. 
Försäljningen förväntas öka från 11,1 MSEK 2013 
till 18,5 MSEK 2014 och 27 MSEK 2015. Bolaget 
har ett långsiktigt mål om minst 10 % i nettomarginal.

• Bolaget värderas till ca 15 MSEK före genomförd 
emission.

• Bolaget har nyligen tecknat rikstäckande centrala 
avtal med bl.a. ICA, Coop, Axfood, Bergendahls 
och Netto. Bolaget har tagit steget från en lokal 
chipstillverkare till en skandinavisk producent.

• Bolaget har två starka varumärken inom premium- 
segmentet, Rootfruit och Gårdschips. Under hösten 
2014 nylanseras Gårdschips med nya smaker och 
framträdande design.

• Bolaget har genomfört stora investeringar i sälj- 
resurser och kapacitetsuppbyggnad. Ledningen rustar 
nu finansiellt inför en offensiv marknadsbearbetning.

Rootfruit Scandinavia AB (Publ)
Box 1
312 21 Laholm
www.rootfruit.se



6

Anmälan om förvärv av aktier i Rootfruit Scandinavia AB (publ) insändes per post, fax eller inskannad via e-post till:

Undertecknad befullmäktigar härmed Aktieinvest FK AB att för min/vår räkning, enligt villkor i memorandum utgivet av styrelsen för 
Rootfruit Scandinavia AB i oktober 2014, teckna:

OBS! Om teckningen avser fler än 30 000 aktier skall kopia på giltig idhandling bifogas för att anmälningssedeln skall vara giltig.  
För juridisk person skall i stället registreringsbevis som styrker firmateckningen, samt kopia på firmatecknares idhandling bifogas. 
OBS! Om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto, var vänlig kontakta din förvaltare för teckning  
av dessa aktier. 

Aktieinvest FK AB, 
Emittentservice 
113 89  STOCKHOLM 
Fax: 08-50 65 17 01
E-post: emittentservice@aktieinvest.se

Anmälningstid: 9 okt –3 nov 2014
Pris: 4,35 kronor per aktie
Likviddag: 14 nov 2014

TECKNINGSANMÄLAN

Aktierna kan tecknas i minst en post om 1 000 aktier och därefter i valfritt antal 
aktier. Teckningskursen per aktie är 4,35 kronor.

Depånummer Bank/Fondkommissionär

VP- konto

Efternamn/Firma Förnamn

Person-/Organisationsnummer Telefon dagtid

Utdelningsadress Postnummer och ort

Ort och datum E-mail adress

Underskrift

Antal aktier

Erbjudandet i sammandrag
Emissionsvolym 6 090 000 kronor fördelade på  
 1 400 000 aktier.

Teckningskurs 4,35 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

Teckningspost  Teckning görs i post om minst 1 000 aktier  
 och därefter i valfritt antal aktier.

Företrädesrätt  Emissionen genomförs utan företrädesrätt för  
 befintliga aktieägare.

Teckningstid  9 okt – 3 nov 2014. Styrelsen förbehåller sig  
 rätten att förlänga teckningstiden.

Teckning Genom påteckning och insändande av 

 bindande teckningsanmälan till Aktieinvest AB.

Tilldelning Vid överteckning beslutar styrelsen om  
 tilldelning. Meddelande om tilldelade aktier  
 beräknas ske den 10 nov 2014

Mer information och fullständigt memorandum kan  
laddas ner på www.rootfruit.se eller beställas från  
Rootfruit  Scandinavia AB per post:

Rootfruit Scandinavia AB
Box 1
312 21  Laholm

Likvid Tilldelade aktier ska betalas senast den 14 nov  
 2014 enligt instruktion på avräkningsnotan. 

Handel i aktien aktien kommer att tas upp till handel på  
 AktieTorget. Första handelsdag beräknas  
 till den 1 dec 2014. 

 

Personuppgifter som aktieägare lämnar i samband med uppdrag eller som i övrigt registreras i samband därmed, behandlas av Aktieinvest FK AB för förberedelse och 
administration av uppdraget. Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Aktieinvest FK AB samarbetar med. Aktierna har inte och avses inte att 
registreras i något annat land än Sverige. Aktierna kommer således inte att erbjudas till försäljning i USA eller Kanada, och inbjudan riktar sig inte heller vare sig direkt 
eller indirekt till någon i USA eller Kanada. Denna anmälningssedel får inte distribueras till eller i något annat land där sådan distribution (i) förutsätter ytterligare  
registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt (II) strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land.


