
Hej Vattenvän igen! 
 
Flästa Källa AB är nu inne på ett slutvarv för att förverkliga vår fantastiska idé att bygga en egen 
anläggning vid källan i Flästa. Som vi tidigare informerat vill vi först bara göra en slutrunda, en koll 
på marknadsläget, för att minimera risken att vi kör projektet i ”diket”. 
 
Vi erbjuder därför Dig att delta i en mindre nyemission för att finansiera denna  förstudie för att på 
ett mycket professionellt sätt bedöma det kommersiella värdet av vårt koncept. Kostnaden för 
projektet bedöms till drygt 0,5 milj kr. 
 
Ca 250.000 kr är redan säkrat av några större aktieägare. 
 
Arbetet skall vara klart, utvärderat och beslut taget före årsskiftet om fortsättning. 
 
En lyckad nyemission är en förutsättning för fortsatt verksamhet. 
 
Förstudien kommer att ledas och genomföras av: 
 
Veronica Sedaghati (Affärspartner med Mats Thalin) och deras företag, Thalin & Co. AB. Veronica 
har 12 års erfarenhet från leverantörer inom snabbrörliga konsumtionsvaror. Bl.a. i rollen som 
varumärkesansvarig förpackningsstrateg, marknadschef och försäljningschef. Veronica sitter också 
numera i vår styrelse och har på ett engagerat sätt bidragit till vår utveckling. Till sin hjälp har hon 
också Krister Lind (Krister Lind Affärsutveckling AB) med 30 års erfarenhet av företagsledning i 
kommersiella varumärkesdrivna verksamheter, bl.a. inom dryckesbranschen (Red Bull Sweden, 
Coca-Cola Drycker Sverige). 
 
Vi hoppas på, och behöver, Din medverkan och stöd. 

_____________________________________________ 
Inbjudan att teckna aktier i Flästa Källa AB (publ). 

  
Vid Årsstämman den 27 juni 2013, togs ett beslut om att genomföra en mindre riktad nyemission för 
att finansiera en förstudie för att på ett mycket professionellt sätt slutligen bedöma det kommersiella 
värdet av vårt koncept.  
  
Nuvarande aktieägare och utvalda investerare inbjuds därför att teckna aktier i Flästa Källa AB (publ) 
enligt följande villkor: 
  
Bolagets aktiekapital ökas med lägst 500.000 kronor och högst 1.000 000 kronor genom nyemission. 
Ökningen av aktiekapitalet skall ske genom nyemission av totalt lägst 5.000 aktier och högst 10.000 
aktier. 
Teckningskursen per nyemitterad aktie är 100 kronor (= kvotvärde). 
Nuvarande aktieägare äger företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till sitt tidigare 
aktieinnehav. Minsta post för aktieteckning är 50 aktier. 
Aktier som ej tecknas genom företrädesrätt kommer att fördelas enligt den tidsordning som 
teckningsanmälan inkommer till bolaget. 
Teckning av aktier skall ske under perioden 2013-07-01 till och med 2013-08-31. 
Avstämningsdag skall vara den 1 september 2013. 
Tilldelade aktier skall betalas senast 2013-09-15 
Nya aktier skall äga rätt till utdelning från och med det räkenskapsår som infaller efter 
nyteckningsåret.  



Bilagt återfinns anmälningsblankett. 
  
Har Du frågor eller andra funderingar, tveka inte att ta kontakt med oss. 
  

Med Vänlig Hälsning 
  
Olle Eriksson 
Styrelseordförande 
______________________________________________________________________________________
____________ 
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