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VIKTIG INFORMATION
Styrelsen för Sjöstrand Coffee Int AB (”Sjöstrand”, ”Sjöstrand Coffee” eller ”Bolaget”) med org.nr. 559024-7275 har upprättat ett Informationsmemorandum med anledning av förestående nyemission. Erbjudandet omfattar högst 10 210 266 B-aktier med
företrädesrätt för aktieägare i Bolaget där Innehav av åtta (8) aktier, oavsett serie, på avstämningsdagen den 11 april 2018 berättigar till teckning av tretton (13) nya B-aktier till en teckningskurs om 0,45 SEK per B-aktie. (”Erbjudandet” eller ”Emissionen”). Observera
att detta dokument endast är en informationsbroschyr som innehåller ett kort utdrag ur Informationsmemorandumet och att varje beslut att investera i aktier i Bolaget ska baseras på en bedömning av Informationsmemorandumet i dess helhet.
INFORMATIONSMEMORANDUM
Informationsmemorandumet finns tillgängligt på Sjöstrand Coffees hemsida, www.sjostrandcoffee.com och AktieTorgets hemsida, www.aktietorget.se.
RISKFAKTORER
En investering i aktier är alltid förenad med risk. Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt 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. Innan en investering görs uppmanas investerare att läsa Informationsmemorandumet och särskilt beakta avsnittet
riskfaktorer på sid. 8.

VD HAR ORDET
Sjöstrand Coffee´s omsättning 2017 var i paritet med 2016, med den
stora skillnaden att ett par distributörer stod för större delen av
omsättningen 2016 och där 2017 istället bestod av mindre
återförsäljare och distributörer och en växande försäljning via bolagets
webbshop. Att huvuddelen av Bolagets omsättning tidigare år bestod
av ett par större distributörer, med en betydande forecast som av olika
anledningar inte föll in, innebar stora risker. Den strategiska inriktningen
under 2017 blev istället att fokusera på att bygga ut vår webbshop, en
försäljningsplattform som företaget själv kontrollerar samt ett ökat
fokus på mindre och medelstora återförsäljare. En strategisk inriktning
som kräver mer uthållighet men som sprider riskerna. Ordervärdena är
lägre men antalet affärer betydligt fler och vi kan konstatera att vi ökat
antalet kunder kraftigt på relativt kort tid.
När analysen av våra marknadsinsatser och hur vi når vår målgrupp nu
är gjord, kan vi konstatera att varje investerad krona ger vinst och vi kan
systematisera och öka marknadsföringsbudgeten för att öka
omsättning och nå positivt resultat. Vår digitala marknadsföring av den
egna webbshopen gör att vi når privatkunder framförallt i Sverige och
Norden men även internationellt. En annan mycket positiv effekt av
denna typ av marknadsföring är att vi når både inköpare hos företag
som söker en hållbar kaffelösning för kontoret, avdelningen eller
butiken samt inköpare inom segmentet köks- och inredningsbutiker och
till viss del även hotell. Segment som växer snabbt och där vi ser stor
potential i framtiden. Tillsammans med våra partners kan vi allokera rätt
resurser och systematisera vår försäljning mot dessa segment för att
ytterligare växa och öka vår omsättning.
Under 2017 arbetade vi hårt för att minska företagets kostnader som
resulterade i mer än en halverad förlust i jämförelse med föregående år.
Vi optimerade samtidigt bolagets organisation för att vara rustade för
en växande kundbas och ökad omsättning. Vi fortsätter att växa med
våra partners som är experter inom respektive område och där vi
samtidigt fortsatt kan vara väldigt flexibla och kostnadsmedvetna.

Sjöstrand Coffee Int AB, vars B-aktier är listade
på Aktietorget sedan februari 2016, är ett
företag

som

designat

och

utvecklat

en

espressomaskin som säljs tillsammans med
världens första biologisk nedbrytbara kapsel i
18 länder. Bolagets grundidé är att sälja
maskiner med en tidlös design ur ett hållbart
perspektiv.
Den likvid som tillförs i förestående emission
skall möjliggöra en ökad uppbyggnad utav
Bolagets varulager för att möta den ökande
efterfrågan som SCC upplever.
Nu har du som aktieägare i Sjöstrand Coffee Int
AB möjlighet att investera i Bolaget med
villkoren:
Åtta

(8)

befintliga

aktier,

oavsett

serie,

berättigar till teckning av tretton (13) nya Baktier till priset 0,45 SEK per B-aktie.

Ytterligare satsningar vi gör för att öka vår omsättning är att bygga ut
Sjöstrand Coffee Concept till att innefatta fler produkter inom
kaffesegmentet. Under 2017 startade arbetet med att utveckla fler
produkter för att kunna erbjuda alla våra kunder en bredare
produktportfölj, samt nå en större del av marknaden för kaffe. Nu
kommer vi kunna lansera flera nya produkter under 2018.

FÖRETRÄDESEMISSION
UPPGÅENDE TILL

4,59 MSEK

Sammantaget lägger vi allt vårt fokus 2018 på att lyckas i vår försäljning
och således öka vår omsättning.
Stockholm april 2018

Niklas Gustafsson
VD Sjöstrand Coffee Int. AB

TECKNINGSPERIOD

13 - 27 APRIL 2018

PRE-MONEY VÄRDERING

2,83 MSEK

FINANSIELL ÖVERSIKT
KONCERNEN

2018-01-01
2018-03-31

2017-01-01
2017-03-31

2017-01-01
2017-12-31

Omsättning
Resultat efter finansiella poster

1 419 032
-374 780

1 286 236
-66 182

3 660 105
-1 740 363

Balansomslutning

2 465 370

9 266 884

7 324 197

(SEK)

AFFÄRSIDÉ & VISION

Sjöstrand Coffee’s affärsidé är att designa, marknadsföra och sälja högkvalitativa espressomaskiner tillsammans med relaterade produkter.
Bolagets vision är att vara det naturliga valet för design- och hållbarhetsprodukter inom kaffesegmentet.

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget säljer sin produkt genom sin webshop www.sjostrandcoffee.com samt genom återförsäljare och distributörer. Under 2017 utgjordes ca.
38 % av försäljningen genom Bolagets webshop och 62 % genom distributörer. Bolagets mest efterfrågade produkt, SCC01, stod för ca. 75 % av
omsättningen under 2017.
De länder som Bolaget säljer till i dagsläget är utöver Sverige bl.a. Danmark, Norge, Finland, Island, Benelux, Italien, Schweiz, Frankrike och Japan.
Bolagets strategi är att fortsätta bygga upp ett stort distributionsnätverk med enskilda generalagenter på varje enskild marknad utöver den
skandinaviska där Bolaget själva ombesörjer försäljning och distribution.

PRODUKTER
Espressomaskin

Bolaget har utvecklat och designat en espressomaskin med modellnamnet, SCC01, som är utvecklad för att vara kompatibel med Nespresso®system. Detta innebär att de flesta nespresso-kompatibla kapslar fungerar med SCC01. Sjöstrands espressomaskin har en tidlös och elegant
design i rostfritt stål med spegelblank finish och är Bolagets mest efterfrågade produkt.

Espressokapslar
Sjöstrands kapsel är en biologiskt nedbrytbar espressokapsel som har den högsta certifieringen EN 13432. Kapseln är tillverkad av stärkelse och
växtfibrer och bryts ner på 180 dagar i industrikompost. I de kommuner som har kärl eller påse för kompost fungerar det att slänga kapslarna
där. Bolagets kapsel är kompatibel med de allra flesta Nespresso®-maskiner som finns på marknaden och finns i sex olika smaker.

Mjölkskummare
Sjöstrand säljer sin egenutvecklade mjölkskummare av rostfritt stål sedan 2016. Användaren kan skumma såväl varm som kall mjölk.

Fransk pressbryggare
Bolaget har under 2017 utvecklat en fransk pressbryggare i tre olika storlekar; 350 ml, 800 ml samt 1000 ml i rostfritt stål med spegelblank yta.
Kannan består utav en rostfri dubbelvägg som bevarar temperaturen och en pressil för filtreringen som kan plockas isär av användaren vid
rengöring.

Traditionell espressomaskin
Bolaget lanserade en traditionell espressomaskin under första kvartalet 2018. Denna är utvecklad med en traditionell bryggteknik för espresso
med tryckmätare och mjölksteamer i rostfritt stål med spegelblank finish.

BAKGRUND & MOTIV TILL ERBJUDANDET

EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDANDE

Sjöstrand Coffee har under 2017 bearbetat retailsegmentet inom
heminredning, köks- och designprodukter där Bolaget når
huvuddelen av sin målmarknad. Bolagets webshop och
återförsäljarnätverk växer och styrkan i varumärket och dess värden
når ut till en allt bredare massa och det är ett bra läge att lansera
nya kaffeprodukter för att attrahera fler kaffekonsumenter, både i
Sverige och internationellt. Med långa ledtider behöver Bolaget
stärka sin kassa för att kunna effektivisera sina produktionsflöden
och bättre kunna svara på en växande efterfråga på Bolagets
produkter. Bolaget kommer genomföra en lageruppbyggnad för att
kunna
erbjuda
snabbare
leverans
framförallt
p.g.a.
webshopskunder och återförsäljare förväntar sig det; jämfört med
t.ex. Bolagets distributörer som accepterar en längre ledtid då de
vanligtvis beställer större volym.

Sjöstrand Coffee har utvecklat flera nya produkter och det är således
fler produkter som behöver lagerföras. Bolaget kommer också att
fortsätta utveckla Bolagets produktportfölj, marknadsföring och
försäljning. Styrelsen bedömer att Bolaget, med nuvarande
verksamhet, efter fulltecknad emission har tillräckligt med
rörelsekapital för den kommande tolvmånadersperioden för att
fullgöra Bolagets betalningsförpliktelser varefter de förfaller till
betalning.

För att nå en bredare målgrupp fortsätter Sjöstrand Coffee även sin
påbörjade produktutveckling med flera produktlanseringar på både
kort och lång sikt. Bolaget har vidare under 2017 investerat i sin
kapselproduktion och har i mitten av april 2018 lanserat sitt
ekologiska kaffe i världens första och enda hemkomposterbara
kapsel, en kapsel som bryts ned i en vanlig trädgårdskompost på 23
veckor.
För att finansiera produktionseffektiviseringen och fortsatt
produktutveckling samt stärka balansräkningen beslutade
bolagsstämman den 4 april 2018 i enlighet med styrelsens förslag
att genomföra en företrädesemission uppgående till ca. 4,6 MSEK
genom utgivande av 10 210 266 B-aktier.

I förestående företrädesemissionen tillförs Sjöstrand Coffee vid
fullteckning ca. 4,6 MSEK före kostnader, som beräknas uppgå till ca.
1,2 MSEK, vilket medför att Bolaget tillförs omkring 3,4 MSEK netto.
Likviden som tillkommer Bolaget vid fullteckning skall finansiera
uppbyggnad utav Bolagets varulager för att möta den ökande
efterfrågan då Sjöstrand Coffee har fler och når fler kunder.

FRAMTIDA UTVECKLING
Bolagets målsättning är att skapa en stabil verksamhet med
försäljning av attraktiva produkter ur ett design- och miljöperspektiv
inom kaffesegmentet. Försäljning sker via egna säljplattformar och
via distributörer och återförsäljare på olika marknader. Bolaget säljer
i dagsläget sina produkter i 18 länder, jämfört med 10 länder
verksamhetsåret 2015.
Bolaget upplever att användandet av espressokapslar varierar från
land till land och har därför valt att utöka sitt sortiment genom att
erbjuda en egenutvecklad traditionell espressomaskin och en fransk
kaffepress för att möta den marknad som dricker bryggkaffe. Under
föregående år expanderade Bolaget sitt distributör- och
återförsäljarnätverk för att skapa ännu bättre förutsättningar för att
öka försäljningen internationellt. Bolaget har genom nya partners
inom bl.a. marknadsföring, försäljning och aftersales-service
effektiviserat sin organisation.

VÄSENTLIGA PRESSMEDDELANDEN DE SENASTE TVÅ ÅREN
Bolagets B-aktier listades på AktieTorget februari 2016 och har sedan dess offentliggjort pressmeddelanden kommunicerade på Bolagets hemsida
samt AktieTorget. Nedan sammanställs de mest väsentliga pressmeddelanden i sammandrag för Bolagets verksamhet från då när Bolaget listades
t.o.m. 2017-12-31.

2016-04-01

DELTAGANDE I MÄSSOR ASIEN & USA
Intresset var stort och många besökare pratade om att kaffe kommer att växa starkt i Kina och att man redan ser trenden på
bl.a. hotell där man väljer maskiner framför kaffebryggare. I april är det två mässor i USA, i Chicago och Atlanta, där Sjöstrands
maskin för första gången visas på den amerikanska marknaden.

2016-06-03

TESTORDRAR TILL ASIEN & AFRIKA
Bolaget har sålt ett antal mindre testordrar till länder i Asien och Afrika, bl.a. Kina. Under maj har Bolaget även möjliggjort
försäljning av Sjöstrands espressomaskin på Amazon i Tyskland och England. Bolaget besöker i denna månad även två
kafferosterier i Europa.

2016-12-16

TECKNAR AVTAL MED DISTRIBUTÖR I FRANKRIKE
Frankrike är en av de tre största marknaderna för kapselkaffe i världen. Nu tecknar Sjöstrand Coffee avtal med en distributör
i Frankrike som är ett franskt bolag som handlat med kaffe och kafferelaterade produkter sedan 1930. De har två egna butiker,
arbetar med flera stora varumärken inom kaffesegmentet som de säljer mot retail i hela Frankrike. Deras första order på
75000SEK är avsedd för deras konceptbutik på Champs Elyssé, Paris samt för demo.

2017-03-27

SÄLJER TILL JAPAN
Ett japanskt trading-bolag med varierat kundsegment beställer espressomaskiner. Japan är en helt ny marknad för Sjöstrand
Coffees produkter. Ordervärdet är ca 0,375 MSEK och espressomaskinerna kommer att produceras under april månad.

2017-09-01

NÅR NYA ÅTERFÖRSÄLJARE
Bolaget fortsätter att utvidga sitt återförsäljarnätverk och har fått in flera nya återförsäljare i Tyskland och Schweiz, bl.a.
Kochbar - en butik som säljer exklusiva designprodukter inom kökssegmentet.

2017-10-31

TILL ISLAND
Sjöstrand Coffee etablerar sitt koncept på Island genom ett nytt distributörssamarbete med isländska Halba ehf.

2017-11-17

DISTRIBUTÖR I HOLLAND LÄGGER UPPFÖLJNINGSORDER
Sjöstrand Coffee fortsätter att växa i Holland som är en av de fem största marknaderna för Bolagets produkter. Bolagets
distributör i Holland och Benelux, Hug-a-licious, har lagt en uppföljningsorder. Det är den tredje under innevarande år.

2017-11-27

INLEDER SAMARBETE MED DISTRIBUTÖR I FRANKRIKE
Bolaget inleder samarbete med Caron som är specialiserade på distribution av varma drycker och livsmedel. Caron är erkänd
distributör av många kända varumärken inom kaffesegmentet såsom Jura, La Marzocco, Necta och Bodum.

2017-12-13

LANSERAR NYA PRODUKTER
I mitten av januari 2018 lanseras de första nya produkterna - en traditionell espressomaskin, en fransk kaffepress och en
helautomatisk kaffekvarn för Bolagets ekologiska kaffebönor.

2017-12-22

BYTER VD
Styrelsen har beslutat att grundaren och huvudägaren Niklas Gustafsson går in som VD i Sjöstrand Coffee och tillträder sin
nya tjänst vid årsskiftet. Det är en organisatorisk förändring där avgående VD Jenny Svensson fortsätter sitt arbete i bolaget
med mer fokus på produktutveckling och försäljning.

VILLKOR & ANVISNINGAR
ERBJUDANDET I KORTHET
Extra bolagsstämma i Sjöstrand Coffee Int AB har den 4 april
2018 beslutat om nyemission av aktier med företrädesrätt för
aktieägare i Bolaget om högst 10 210 226 B-aktier. Innehav av
åtta (8) aktier, oavsett serie, på avstämningsdagen den 11 april
2018 berättigar till teckning av tretton (13) nya B-aktier till en
teckningskurs om 0,45 SEK per B-aktie. Teckningsperioden
löper från och med den 13 april till och med den 27 april 2018.
Vid full teckning av Erbjudandet tillförs Bolaget 4 594 601,70
SEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka
1,2 MSEK. Om Erbjudandet tecknas fullt ökar aktiekapitalet
med högst 1 021 022,60 SEK, från 628 321,60 SEK till högst
1 649 344,20 SEK, genom nyemission av högst 10 210 226 Baktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 SEK.

Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav i Sjöstrand Coffee Int AB är
förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller
varken emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel.
Teckning och betalning ska då istället ske i enlighet med
anvisningar från respektive förvaltare.
TECKNING AV NYA AKTIER MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT
Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant
betalning senast den 27 april 2018. Teckning genom kontant
betalning ska antingen göras med den förtryckta
inbetalningsavin som medföljer emissionsredovisningen eller
med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda
anmälningssedeln enligt följande alternativ:

AKTIE
Aktierna som Erbjudandet omfattar gäller Sjöstrand Coffee Int
AB, ISIN-kod SE0007897764. Aktierna har upprättats enligt
svensk lagstiftning och är denominerade i SEK.

1.

TECKNINGSRÄTTER (”TR B”)
Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya B-aktier i
förhållande till det antal aktier, oavsett serie, som de innehar
på avstämningsdagen. För varje aktie som innehas på
avstämningsdagen kommer aktieägarna att erhålla en (1)
teckningsrätt (TR B). Åtta (8) teckningsrätter berättigar till
teckning av tretton (13) nya B-aktier i Bolaget.
VIKTIG INFORMATION AVSEENDE HANDEL I
TECKNINGSRÄTTER
Handel i teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget från
och med den 13 april till och med den 25 april 2018.
Teckningsrätterna kommer att handlas under kortnamnet SCC
TR B med ISIN-kod SE0011089689.
TECKNINGSKURS
B-aktierna emitteras till en teckningskurs om 0,45 SEK per Baktie. Courtage utgår ej.
AVSTÄMNINGSDAG
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för att avgöra vilka
personer som har rätt att erhålla teckningsrätter i Erbjudandet
är den 11 april 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktier
inklusive rätt att deltaga i Erbjudandet är den 9 april 2018.
Första dag för handel i Bolagets aktier exklusive rätt till
deltagande i Erbjudandet är den 10 april 2018.
TECKNINGSPERIOD
Teckning av nya B-aktier ska ske under perioden från och med
den 13 april till och med den 27 april 2018. Efter
teckningsperiodens utgång blir outnyttjade teckningsrätter
ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter
kommer att, utan avisering från Euroclear Sweden, bokas bort
från VP-kontot. Styrelsen i Sjöstrand Coffee Int AB har rätt att
förlänga tecknings- och betalningsperioden. För det fall beslut
om förlängning av teckningsperioden fattas, kommer beslutet
offentliggöras senast den 27 april 2018. Styrelsen har även rätt
att avbryta nyemissionen ifall omständigheter uppstår som
kan medföra att tidpunkten för att genomföra Erbjudandet
bedöms som olägligt. Sådana omständigheter kan till exempel
vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art och avse såväl
händelser i Sverige som utomlands.
UTSPÄDNING
Aktieägare som väljer att inte utnyttja sin rätt att teckna aktier
i Erbjudandet kommer att spädas ut med upp till 10 210 226 Baktier, vilket innebär en utspädning om cirka 75,73
procentenheter i röster samt 162,50 procentenheter i kapital.
INFORMATION FRÅN EUROCLEAR SWEDEN I HÄNSYN TILL
ERBJUDANDET OCH ANSÖKNINGSBLANKETTER

Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på
ovannämnd avstämningsdag var registrerade i den av
Euroclear Sweden för Bolagets räkning förda aktieboken och
som äger rätt att teckna aktier i Erbjudandet, erhåller följande
dokument från Euroclear Sweden:





Sammanfattning
en emissionsredovisning med bifogad förtryckt
inbetalningsavi,
en särskild anmälningssedel med bifogad icke
ifylld inbetalningsavi, samt
en anmälningssedel för teckning av aktier utan
företrädesrätt.

Av den förtrycka emissionsredovisningen framgår antalet
erhållna teckningsrätter. Den som var upptagen i den till
aktieboken anslutna förteckningen över panthavare med flera
underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av
teckningsrätter på aktieägarens VP-konto kommer inte
skickas ut.

2.

I det fall samtliga på avstämningsdagen
erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning
av aktier ska endast den förtrycka
inbetalningsavin användas som underlag för
teckning genom kontant betalning. Särskild
anmälningssedel ska ej användas.
I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras,
eller ett annat antal teckningsrätter än vad som
framgår
av
den
förtryckta
emissionsredovisningen utnyttjas för teckning,
ska den särskilda anmälningssedeln användas
som underlag för teckning genom kontant
betalning. Anmälning om teckning genom
betalning ska ske i enlighet med anvisningar på
den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta
inbetalningsavin ska därför inte användas.

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma
att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel kan
erhållas från Partner Fondkommission per telefon eller e-post.
Ifylld anmälningssedel i samband med betalning ska skickas
per post eller lämnas på nedanstående adress och vara
Partner Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 den
27 april 2018. Anmälningssedlar som skickas per post bör
avsändas i god tid för att säkerställa ankomst före angivet
sista datum. En (1) särskild anmälningssedel kommer att
beaktas. För det fall fler än en (1) särskild anmälningssedel
insändes kommer den sist erhållna att beaktas. Övriga
anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende.
Partner Fondkommission AB
Ärende: Sjöstrand Coffee
Lilla Nygatan 2
SE-411 09 Göteborg
Tel: +46 31 761 22 30
Fax: +46 31 711 11 20
E-post: info@partnerfk.se
TECKNING AV AKTIER UTAN STÖD AV TECKNINGSRÄTTER
Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter sker under
samma period som teckning av nya aktier med stöd av
teckningsrätter, det vill säga från och med den 13 april till och
med den 27 april 2018. Anmälan om teckning utan
företrädesrätt sker genom att ”Anmälningssedel för teckning
av aktier utan stöd av teckningsrätter” ifylls, undertecknas och
skickas till Partner Fondkommission på adress enligt ovan.
Anmälningssedeln kan erhållas från Partner Fondkommission
per telefon, e-post eller genom att ladda ned den från Sjöstrand
Coffee Int AB:s hemsida. Ingen betalning ska ske i samband
med ansökan om teckning utan företrädesrätt, utan sker i
enlighet med vad som anges nedan. Anmälningssedeln ska
vara Partner Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00
den 27 april 2018. Anmälningssedlar som skickas per post bör
avsändas i god tid för att säkerställa ankomst före angivet
sista datum. En (1) anmälningssedel kommer att beaktas. I det
fall fler än en (1) anmälningssedel insändes kommer den sist
erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer
således att lämnas utan avseende.
Observera att anmälan är bindande.
TILLDELNING
För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av
företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning
inom ramen för emissionens högsta belopp.
1)

2)

I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan
stöd av teckningsrätter ske till de som tecknat aktier
med stöd av teckningsrätter, vid överteckning, i
förhållande till det antal teckningsrätter som var och en
utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte
kan ske, genom lottning.
I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan
stöd av teckningsrätter ske till andra som anmält sig
för teckning utan stöd av teckningsrätter och, för det
fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande

3)

till det antal aktier som var och en anmält för teckning
och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
I
tredje
hand
ska
tilldelning
ske
till
emissionsgaranterna i förhållande till garanterat
belopp.

BEKRÄFTELSE OM TILLDELNING OCH BETALNING AV
TILLDELADE AKTIER UTAN FÖRETRÄDESRÄTT
Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan
företrädesrätt
lämnas
genom
översändande
av
tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalningen
ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av
avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den vilken
inte erhållit tilldelning. Erlägges ej likvid i rätt tid kan aktierna
komma att överlåtas till någon annan. Skulle försäljningspriset
vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt
Erbjudandet, kan den vilken ursprungligen erhållit tilldelning av
dessa aktier komma att svara för hela eller delar av
mellanskillnaden. Tilldelning är inte beroende av när under
anmälningsperioden anmälan inkom. I händelse av
överteckning kan tilldelning utan företräde komma att utebli
eller ske med ett lägre antal aktier än vad anmälan avser.
AKTIEÄGARE BOSATTA UTANFÖR SVERIGE
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare
bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika,
Australien eller annat land där deltagande i Erbjudandet helt
eller delvis är föremål för legala restriktioner) och vilka äger
rätt att teckna i Erbjudandet, kan vända sig till Partner
Fondkommission enligt ovan för information om teckning av
betalning.
BETALDA OCH TECKNADE AKTIER (”BTA B”)
Teckning och betalning registreras hos Euroclear Sweden så
snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar
efter betalning. Därefter erhåller tecknare en VP-avi med
bekräftelse att inbokning i BTA skett på tecknares VP-konto.
Betalda tecknade aktier benämns BTA på VP-kontot till dess
att nyemissionen blir registrerad hos Bolagsverket. Aktieägare
vilka har sitt innehav registrerat via depå hos bank eller
fondkommissionär erhåller information från respektive
förvaltare.
HANDEL MED BTA B
Handel med BTA B kommer att ske på AktieTorget från och
med den 13 april 2018 till dess att Erbjudandet registreras hos
Bolagsverket. De betalda och tecknade aktierna kommer att
handlas under kortnamnet SCC BTA B med ISIN-kod
SE0011089697.
LEVERANS AV NYA B-AKTIER
Så snart aktiekapitalshöjningen har registrerats hos
Bolagsverket omvandlas BTA B till B-aktier utan särskild
avisering från Euroclear Sweden. För de aktieägare vilka har
sitt innehav förvaltarregistrerat kommer information från
respektive förvaltare.
OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I ERBJUDANDET
Snarast möjligt efter teckningsperioden och senast omkring
den 4 maj 2018 kommer Bolaget offentliggöra utfallet av
Erbjudandet. Offentliggörandet kommer att ske genom
pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.
RÄTT TILL UTDELNING PÅ DE NYA AKTIERNA
De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det
att Erbjudandet registrerats hos Bolagsverket under
förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda
i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på
avstämningsdagen för sådan utdelning.
ÖVRIG INFORMATION
För det fall ett för stort belopp betalas av en tecknare av nya
aktier kommer Sjöstrand Coffee Int AB ombesörja att
överskjutande belopp återbetalas. Ingen ränta utgår för det
överskjutande beloppet. Ofullständig eller felaktigt ifylld
anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Om
teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas
på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas
utan avseende. Erlagd emissionslikvid kommer att
återbetalas. Inga ränta kommer att utbetalas för sådan likvid.
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