
Aktieägande är per defi nition ett risktagande. Eftersom en aktieinvestering kan sjunka i värde är 
det inte säkert att en investerare kan komma att få tillbaka satsat kapital eller något kapital alls. En 
investering i Granular bör baseras på en bedömning av detta informationsmemorandum i sin helhet 

samt i övrigt föregås av en noggrann analys av Granular, dess konkurrenter och omvärld.

INBJUDAN TILL TECKNING AV 
AKTIER I GRANULAR AB (PUBL)

12 maj – 3 juni 2014



förverkligas eller visar sig vara korrekta. I avsnittet ”Risk-
faktorer” finns en beskrivning, dock inte fullständig, av fak-
torer som kan medföra att faktiska resultat eller prestation-
er skiljer sig avsevärt från framåtriktade uttalanden.
 Granular har inte kontrollerat siffror, marknadsdata eller 
annan information som tredje part har använt i sina studier, 
varför styrelsen i Granular inte påtar sig något ansvar för 
riktigheten för sådan i detta dokument intagen information. 
Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt styrelsen känner till, 
väsentliga intressen i Granular. Informationen som ingår i 
detta memorandum har återgivits korrekt, och såvitt styrelsen 
känner till och försäkrar genom jämförelse med annan  
information som offentliggjorts av berörd tredje part har inga  
uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna 
informationen felaktig eller missvisande. Detta memoran-
dum innehåller också information om Granulars uppskat-
tning av storleken på dess marknad. En investerare skall 
vara medveten om att ekonomisk information, bransch- 
information och ekonomiska prognoser samt uppskattningar 
av marknadsinformation, som finns i detta memorandum, 
möjligen inte utgör tillförlitliga indikationer på Granulars 
framtida resultat. Viss finansiell och annan information 
som återfinns i ett antal tabeller i detta memorandum kan 
ha avrundats för att underlätta för läsaren. Därför kan min-
dre differenser förekomma, exempelvis kan siffrorna i en 
tabell skilja sig från den totala summa som anges i tabellen.

Dokument infogaDe genom hänvisning

Reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2011, 2012 
och 2013 inklusive redovisningsprinciper och andra tilläggs- 
upplysningar samt revisionsberättelser införlivas i detta 
memorandum genom hänvisning. Delårsrapport för det 
första kvartalet 2014 införlivas även den genom hänvisning. 
Denna har ej granskats av Bolagets revisorer. Dokument-
en, som skall läsas som en del av detta memorandum, finns 
tillgängliga på Bolagets hemsida, www.realstevia.com.

finansiell råDgivare

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB har biträtt bola-
get i upprättandet av detta memorandum. Då samtliga  
uppgifter i Memorandumet härrör från bolaget friskriver 
sig Alternativa aktiemarknaden från allt ansvar i förhål-
lande till befintliga eller blivande aktieägare i bolaget och 
avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till 
följd av beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna 
i detta memorandum.

viktig information

Detta memorandum utgör inte ett prospekt, och har inte 
godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet 
med 2 kap 25 och 26 §§ lagen (1991:980) om handel med 
finansiella instrument. All information som lämnas i detta 
dokument bör noga övervägas, i synnerhet med avseende 
på de specifika förhållanden som framgår i avsnittet  
”Riskfaktorer” och som beskriver vissa risker som en  
investering i Granulars värdepapper kan innebära. Erb-
judandet (såsom definierat i detta memorandum) riktar 
sig inte till personer vars deltagande förutsätter att pros-
pekt upprättas eller registreras eller att någon annan 
åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. 
Detta memorandum kommer inte att distribueras i och 
får inte postas till eller på annat sätt distribueras i eller 
sändas till något land där detta skulle förutsätta att några  
sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle 
strida mot lagar eller regleringar i det landet. De aktier 
som omfattas av Erbjudandet enligt detta memorandum 
har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt 
United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande 
lydelse, inte heller i enlighet med motsvarande lagar 
i Australien, Hongkong Japan, Kanada, Nya Zeeland,  
Sydafrika, eller annat land än Sverige och får ej erbju-
das, överlåtas eller försäljas, direkt eller indirekt, inom  
Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong Japan, 
Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller sådant annat land 
där registrering krävs, eller till personer med hemvist där.
 För detta memorandum och Erbjudandet häri gäller 
svensk rätt. Tvist rörande innehållet i detta memoran-
dum, Erbjudandet häri eller därmed sammanhängande 
rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklu-
sivt. Förutom där så anges explicit har ingen information 
i detta dokument översiktligt granskats eller reviderats av  
Bolagets revisorer.

framtiDsinriktaDe uttalanDen och  

information från treDje part

Detta memorandum innehåller framtidsinriktade utta-
landen och antaganden om framtida marknadsförhålland-
en, verksamhet och resultat. Dessa uttalanden återfinns i 
flera avsnitt och inkluderar uttalanden rörande Bolagets 
nuvarande avsikter, bedömningar och förväntningar. Or-
den ”anser”, ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar sig”, ”förutser”, 
”planerar” eller liknande uttryck kännetecknar vissa sådana 
framtidsinriktade uttalanden. Även om ledningen anser att 
förväntningarna som beskrivs i dessa uttalanden är rimli-
ga finns det ingen garanti för att framåtriktade uttalanden 
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Granular i korthet
verksamhet

Granular producerar och säljer steviaextrakt och 
bladråvara från till den europeiska mat- och dryckesin-
dustrin under varumärket Real SteviaTM. Bolaget har varit 
verksamt sedan 2003 och är idag en etablerad aktör inom 
högkvalitativ stevia på den internationella marknaden.
 Stevia är en ört med ursprung i Paraguay där den  
använts sedan urminnes tider för sötning av bland annat 
te. Stevia är helt fritt från kalorier och har ett naturligt  
ursprung vilket gör det till ett angeläget alternativ till 
socker och artificiella sötningsmedel i en värld där  
diabetes och fetma blivit stora samhällsproblem.

vision

Bolaget strävar efter att göra gott i det långa loppet  
genom att uppnå hållbarhet i de tre dimensionerna,  
Människor (People), Miljö (Planet) och Vinst (Profit) då 
detta förväntas ge bästa möjliga avkastning för Bolaget 
och dess ägare över tid.

mål

Granular ska bli den ledande europeiska leverantören  
av högkvalitativ och hållbart producerad stevia till  
mat- och dryckesindustrin. Det är styrelsens mål att 

Granular inom en treårsperiod ska nå en omsättning 
om minst 650 miljoner kronor och en rörelsemarginal 
om 20 procent. Vidare är målet att senast 2017 uppnå 
ett marknadsvärde om lägst 2 miljarder kronor var-
vid en försäljning eller notering av Bolaget skall ske. 
Marknadsvärdet skall uppnås genom försäljning av hög-
kvalitativ stevia och eventuellt även genom företagsförvärv.

strategi

Smak och ursprung är mycket viktiga faktorer för de livs-
medelsproducenter som utgör Bolagets kunder. Genom 
att arbeta i hela värdekedjan avser Granular bygga den 
kompetens som krävs för att kunna erbjuda stevia av 
högsta kvalitet samt garantera en hållbar och fullt spårbar 
produktion. Vidare ska Bolaget anställa högutbildad 
personal för att kunna erbjuda sina kunder ett starkt stöd 
inom bland annat regulatoriska frågor och produktformul-
ering vilket förenklar utvecklingen och förkortar tidpla-
nen för lansering av nya produkter. Försäljningen ska 
ske genom direktförsäljning på utvalda marknader samt 
genom distributörer. I dag samarbetar Granular med  
12 distributörer aktiva i 15 länder i Europa. 



Livsmedelsbranschens starkaste strömning idag är ett 
växande intresse och en ökad omsorg om vad vi kon-

sumerar. Vad vi sätter i oss är helt enkelt livsviktigt. Livs-
medelsproducenter, uppmuntrade av media, mydigheter, 
bloggare och opinionsbildare är angelägna om att komma 
ut med bra produkter med rätt produktinnehåll för att 
nå allt mer medvetna och krävande konsumenter. Varje 
ingrediens skall vara hållbar i längden – inte bara för män-
niskan som äter den, men också från socioekonomiskt och 
miljömässigt perspektiv.
 Debatten om socker och artificiella sötningsmedel 
har aldrig varit så intensiv som nu. Världshälsoorgani-
sationen (WHO) rekommenderar Sverige att halvera sin 
sockerkonsumtion, inte minst på grund av att socker är 
en bidragande orsak till diabetes typ 2 och fetma. Redan 
idag så står diabetes typ 2 för 10 procent av världens 
sjukvårdskostnader och enligt en rapport om sockerkon-
sumtion från Credit Suisse tros kostnaden år 2020 för den 
globala sjukvården relaterad enbart till diabetes typ 2 att 
uppgå 700 miljarder USD per år och 500 miljoner person-
er kommer att ha drabbats av sjukdomen. Ny forskning 
påvisar även att hög sockerkonsumtion är en bidragande 
orsak till vissa typer av cancer. 
 Forskare, lagstiftare, media, producenter och konsu-
menter är eniga – ett allt större sockerintag pekas ut som 
en starkt bidragande faktor till ohälsa. Ett verktyg för att 
motverka denna närmast epidemiska utveckling är den 
produkt vi nu inbjuder dig att investera i - stevia.
 Granular är specialister på stevia och vi har sedan start-
en varit aktiva i alla led av stevians värdekedja. I livsme-
delsindustrin är smaken av avgörande betydelse och vi är 
glada och stolta över att vårt arbete med smaken har givit 
resultat då vår stevia oftast vinner smaktester mot våra 
konkurrenter. Tidigt insåg vi vikten av att assistera våra 
kunder med att formulera nya produkter då vi besitter 
expertkunskap om stevians egenskaper. Därmed kan vi 
bidra till kortare produktutvecklingstider så att fler pro-
dukter kan komma ut i butik snabbare och på detta sätt 
minska kostnaderna för våra kunder. Vi är ett kunskaps-
företag som levererar lösningar på våra kunders problem.

 Vi har valt att producera i stevians ursprungsland 
Paraguay, men också i Kina där bladproduktion och 
växtextraktion är kultur. Kina står idag för majoriteten av 
världens produktion av steviaextrakt. 
 Granular är grundat av min far Carl Horn af Rantzien. 
Han förstod tidigt att stevia är bättre för hälsan än socker 
och artificiella sötningsmedel och när han för snart 15 år 
sedan insåg att stevia inte fanns att köpa i Europa började 
idén om Granular att gro. Vår familjehistoria i Paraguay 
sträcker sig tillbaka till 1840-talet, då vår anfader JW 
Smitt bodde i Paraguay och byggde upp en export av 
yerba mate, sydamerikanskt te, och yerba dulce - det som 
idag kallas stevia. 
 Granulars verksamhet har nu funnits i 11 år och vi har 
idag närmare 200 aktieägare som hittills investerat cirka 
120 mkr i Granular. De investerade medlen har använts 
till att bygga upp odling, extraktion, produktion, formuler-
ing, logistik, marknadsföring och försäljning av stevia.
 Den europeiska steviamarknaden kokar nu när alla 
godkännanden kommit på plats. Med tillskott av expan-
sionskapital ökar vi vår marknadsnärvaro och tar den 
marknadsandel som vi produktionsmässigt är redo för.
 Vi vill nu inbjuda även dig att delta i att bygga ett 
långsiktigt hållbart företag som gör gott för folkhälsan, 
gott för de människor vi arbetar med, gott för miljön och 
naturligtvis: gott för våra aktieägare.

Good. Good for you. Good for the world!

Sophia Horn af Rantzien
Verkställande direktör

VD har ordet
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Styrelsen för Granular beslutade den 21 april 2014, med 
stöd av bemyndigande från årsstämma den 25 mars 2014, 
att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt 
för Bolagets aktieägare samt att även kunna utöka denna 
med en övertilldelningsoption.
 Den som på avstämningsdagen den 8 maj 2014 var  
registrerad aktieägare i Granular erhåller tre (3) tecknings-
rätter i Granular för varje innehavd aktie. Teckningsrätter-
na berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna  
aktier, varvid tjugo (20) teckningsrätter ger rätt till 
teckning av en (1) ny aktie.
 Nyemissionen omfattar högst 1 561 054 aktier och 
teckningskursen uppgår till 10,00 kronor per aktie, vilket 
medför att Granular vid full teckning tillförs totalt 15 610 
540 kronor före emissionskostnader. Om Styrelsen väljer 
att utnyttja övertilldelningsoptionen kan Bolaget tillföras 
ytterligare högst 6 000 000 kronor.
 Förutsatt att Nyemissionen fulltecknas kommer 
aktiekapitalet att ökas med 78 052,70 kronor och anta-
let aktier i Bolaget att öka till 11 968 086 aktier, vilket 
motsvarar en utspädning med 15 procent av kapitalet och 
rösterna. Utnyttjas övertilldelningsoptionen i sin helhet 
kan Bolagets aktiekapital komma att öka med ytterligare 
30 000 kronor, genom nyemission av ytterligare 600 000 
aktier, vilket medför en total utspädning om 21 procent av 

kapitalet och rösterna inklusive Nyemissionen1. 
 Lägsta teckningsnivå för Nyemissionens fullföljande är 
10,0 miljoner kronor.
 Nyemissionen är garanterad för det belopp som inte 
blir fulltecknat upp till 4,1 miljoner kronor (”Garantin”). 
Garantin är lämnad i huvudsak av Bolagets större ak-
tieägare samt personer i styrelse och ledning.
 Större aktieägare, däribland grundare, styrelse och VD, 
har förbundit sig genom ett så kallat lock-up avtal att 
behålla åtminstone 90 procent av dem innehavda aktier i 
Bolaget under de närmaste 12 månaderna efter den första 
handelsdagen för Bolagets aktie på Alternativa aktie-
marknaden. Totalt omfattar dessa förbindelser 60 procent 
av aktierna i Bolaget före Nyemissionen.
 Första handelstillfälle för Granulars aktier på Alternativa 
aktiemarknaden beräknas bli 11–16 juni 2014.
 Befintliga aktieägare och allmänheten i Sverige inbjuds 
härmed att teckna aktier i enlighet med villkoren i detta 
memorandum. Syftet med Nyemissionen är att finansiera 
Bolagets planerade expansion.

Inbjudan till teckning av aktier

1 Utöver Nyemissionen planerar Bolaget att under året genomföra emissioner av aktier, konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner med avvikelse från ak-
tieägarnas företrädesrätt. Totalt bedöms dessa riktade emissioner ge upphov till 1 035 039 nyemitterade aktier, konvertibla skuldebrev som kan ge upphov till 87 
500 nya aktier och teckningsoptioner som kan ge upphov till 535 708 nya aktier. Styrelsen bedömer även att Bolaget fram tills dess att likvid influtit från Nyemis-
sionen kan komma att behöva uppta ytterligare lånefinansiering vilken kan komma att kvittas mot högst 250 000 nya aktier i en riktad emission på ovan beskrivna 
extra bolagsstämma. Det kan heller inte uteslutas att Bolaget kan komma att genomföra ytterligare kapitalanskaffningar i framtiden med eller utan företrädesrätt 
för befintliga aktieägare för att tillvarata strategiska möjligheter vad gäller uppbyggnaden av egen raffinaderiproduktion i Paraguay.6
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Samhället står idag inför ett paradigmskifte vad gäller 
synen på socker och artificiella sötningsmedel. I takt med 
en ökad medvetenhet hos konsumenterna om riskerna 
förknippade med ett högt kaloriintag och ett växande 
intresse för naturliga ingredienser, undersöker livsme-
delsproducenter i allt högre grad möjligheten att lansera 
nya produkter med stevia som sötningsmedel. Stevia är 
en ört med ursprung i Paraguay där den använts sedan 
urminnes tider för sötning av bland annat te. Stevia är helt 
fritt från kalorier och har ett naturligt ursprung vilket gör 
det till ett angeläget alternativ till socker i en värld där 
diabetes och fetma blivit stora samhällsproblem.
 Granular producerar och säljer steviaextrakt och 
bladråvara från Kina och Paraguay till den europeiska 
mat- och dryckesindustrin under varumärket Real SteviaTM. 
I dagsläget upplever Bolaget ett trendbrott vilket åter-
speglas i en tydlig ökning av antalet och storleken på 
de offerter som efterfrågas avseende steviaextrakt. Från 
att tidigare gällt volymer för utveckling av nya produk-
ter efterfrågar potentiella kunder idag volymer ämnade 
för produktionsstart vilket är en signal om förestående 
produktlanseringar. Även efterfrågan på bladråvara är stor 
och hittills uppgår årets försäljning av ekologiskt produc-
erade paraguyanska steviablad till 20 ton.
 Mot bakgrund av ovanstående är det Bolagets bedömn-
ing att tidpunkten är rätt för att öka marknadsbearbet-
ningen för att ta en väsentlig andel av den europeiska 
steviamarknaden som förväntas uppvisa stark tillväxt 

under kommande år. Nyemissionen genomförs för att: ge 
Bolaget resurser att genomföra en förstärkning av bola-
gets säljfunktion; ta fram strukturerarade formulerings- 
stöd som minskar tiden för utveckling av nya produkter 
med stevia; bedriva en aggressiv marknadsbearbetning 
och stärkt stöd gentemot direktkunder och distributörer 
samt stärka balansräkningen. I och med den planerade 
listningen av Bolagets aktier på Alternativa aktie-
marknaden erhålls även en likviditet för befintliga och 
nya aktieägare.
 
I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta memorandum, 
vilket upprättats av styrelsen i Granular AB (publ) med 
anledning av förestående emission och aktielistning. 
Styrelsen för Bolaget, som presenteras på annan plats 
i dokumentet, är ansvarig för innehållet och försäkrar 
härmed att alla rimliga försiktighetsåtgärder vidtagits 
för att säkerställa att de uppgifter som presenteras, såvitt 
styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden 
samt att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka 
dokumentets innebörd. 

Stockholm den 9, maj, 2014
Granular AB (publ)
Styrelsen

Bakgrund och motiv
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företräDesemission i granular ab

Den 21 april 2014 beslutade styrelsen i Granular AB (org.
nr 556379-2588), med stöd av bemyndigande från årsstäm-
man den 25 mars 2014, att genomföra en nyemission med 
företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfat-
tar högst 1 561 054 aktier och kan inbringa bolaget 15 610 
540,00 kronor vid full teckning.

övertillDelningsoption

I det fall emissionen blir övertecknad finns möjlighet för 
Bolagets styrelse att utnyttja en övertilldelningsoption 
om ytterligare 600 000 aktier, på samma villkor som i 
företrädesemissionen.

avstämningsDag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) 
för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter 
i emissionen var den 8 maj 2014. Sista dag för handel i 
Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter 
var den 5 maj 2014. Första dag för handel i Bolagets aktie 
exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 6 maj 2014.

teckningstiD

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med 
den 12 maj 2014 till och med den 3 juni 2014. Styrelsen i 
Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. Den äger 
inte rätt att avbryta emissionen efter det att tecknings- 
tiden har påbörjats.

teckningskurs

Teckningskursen är 10 kronor per aktie. Inget courtage 
kommer att tas ut.

värDering

104,1 miljoner kronor (pre-money). Styrelsen bedömer att 
värderingen speglar risknivån och potentialen i Bolaget 
liksom investerat kapital i tidigare genomförda emissioner.

teckningsrätter

Aktieägare i Bolaget erhåller tre (3) teckningsrätter för 
varje (1) innehavd aktie. Det krävs tjugo (20) tecknings-

rätter för att teckna en (1) ny aktie. Efter teckningstidens 
utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och kom-
mer att bokas bort från VP-kontot utan särskild avisering 
från Euroclear.

hanDel meD teckningsrätter

Ingen organiserad handel med teckningsrätter kommer 
att äga rum.

betalDa och tecknaDe aktier (”bta”)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så 
snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bank-
dagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en 
VP-avi med bekräftelse på att inbokning av BTA skett 
på VP-kontot. Tecknade aktier benämns BTA till dess att 
nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

hanDel meD bta samt omvanDling till aktier

Ingen organiserad handel med BTA kommer att äga rum. 
När emissionen registrerats hos Bolagsverket omvandlas 
BTA till aktier. Ingen särskild avisering skickas ut från 
Euroclear i samband med omvandlingen.

hanDel meD aktien

Aktierna i Bolaget kommer tas upp till handel vid Alterna-
tiva Aktiemarknaden med beräknad första handelsperiod 
den 11–16 juni 2014.

företräDesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 8 maj 2014 var  
registrerad som aktieägare i Granular äger företrädesrätt 
att för tjugo (20) befintliga aktier teckna tre (3) nya aktier.

DirektregistreraDe aktieägare, innehav på 

vp-konto

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på 
avstämningsdagen var registrerade i den av Euroclear 
för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt 
emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi, 
särskild anmälningssedel, anmälningssedel för teckning 
utan stöd av teckningsrätter samt en kortversion av emis-

Villkor och anvisningar
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sionsmemorandumet. VP-avi avseende registrering av 
teckningsrätter på VP-konto skickas inte ut. 
 Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken 
förda förteckningen över panthavare och förmyndare er-
håller inte emissionsredovisning utan meddelas separat.

förvaltarregistreraDe aktieägare, innehav på 

Depå

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltar-
registrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen 
emissionsredovisning. Teckning och betalning ska istället 
ske enligt instruktioner från förvaltaren.

teckning meD stöD av teckningsrätter, Direk-

tregistreraDe aktieägare

Teckning ska ske genom betalning till angivet bankgiro 
senast den 3 juni 2014 i enlighet med något av följande 
två alternativ. 
 
1. Förtryckt bankgiroavi, Emissionsredovisning 

Används om samtliga erhållna teckningsrätter ska 
utnyttjas. Teckning sker genom inbetalning av den 
förtryckta bankgiroavin. Observera att ingen ytterli-
gare åtgärd krävs för teckning och att teckningen är 
bindande. 

2. Särskild anmälningssedel 
Används om ett annat antal teckningsrätter än vad 
som framgår av den förtryckta emissionsredovisnin-
gen ska utnyttjas, t ex om teckningsrätter har köpts 
eller sålts. Teckning sker när både den särskilda 
anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till 
Eminova Fondkommission. Referens vid inbetalning 
är anmälningssedelns nummer. Ofullständig eller 
felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att 
lämnas utan avseende. Observera att teckningen är 
bindande.  
 Särskild anmälningssedel kan erhållas från Emino-
va Fondkommission AB, Box 5833, 102 48 Stockholm. 
Tfn 08-684 211 00, fax 08-684 211 29,  
email info@eminova.se. 

aktieägare bosatta utanför sverige

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare 
bosatta utanför Sverige
Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare som 
inte är bosatta i Sverige och som inte kan använda den 
förtryckta bankgiroavin (emissionsredovisningen) kan 
betala i svenska kronor via SWIFT enligt nedan. Teckning 
sker när både den särskilda anmälningssedeln samt 
inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission.

Eminova Fondkommission AB
Box 5833
SE-102 48 Stockholm, Sverige
BIC/SWIFT: NDEASESS
IBAN: SE8230000000032731703075

aktieägare bosatta i vissa oberättigaDe juris-

Diktioner

Aktieägare bosatta i annat land där deltagande i nyemis-
sionen helt eller delvis är föremål för legala restriktioner 
äger ej rätt att deltaga i nyemissionen (exempelvis  
Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,  
Singapore, Sydafrika, USA). Dessa aktieägare kommer 
inte att erhålla teckningsrätter, emissionsredovisning 
eller någon annan information om nyemissionen.

teckning utan stöD av teckningsrätter samt 

tillDelning

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av 
teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emission-
ens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående 
aktier.
 Anmälan om teckning av aktier utan stöd av tecknings-
rätter ska göras på anmälningssedeln benämnd ”Teckning 
utan stöd av teckningsrätter” som finns att ladda ned från 
www.eminova.se eller Bolagets hemsida: www.realstevia.com. 
Om fler än en anmälningssedel insänds kommer endast 
den först erhållna att beaktas. Någon inbetalning ska ej 
göras i samband med anmälan! Observera att anmälan är 
bindande.
 Om anmälan avser teckning till ett belopp om  

Villkor och anvisningar
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€ 15 000 (cirka 130 000,00 kr) eller mer, ska en kopia på 
giltig legitimation medfölja anmälningssedeln. Gäller 
anmälan en juridisk person ska utöver legitimation även 
ett giltigt registreringsbevis som visar behöriga fir-
matecknare medfölja anmälningssedeln.
 Besked om tilldelning av aktier lämnas genom översän-
dande av en avräkningsnota. Betalning ska erläggas till 
bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan och dras 
aldrig från angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte 
betalning i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till 
annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse 
komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den 
som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier 
komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. 
Inget meddelande skickas ut till de som ej erhållit 
tilldelning.
 Anställda i Emissionsinstitutet kan ansöka om att teckna 
aktier i emissionen på samma villkor som andra redan 
befintliga aktieägare eller allmänheten.

Tilldelning ska ske enligt följande:
 I första hand ska tilldelning ske till de som även tecknat 
aktier i emissionen med stöd av teckningsrätter, och som 
på anmälningssedeln redovisat detta. Vid överteckning 
sker tilldelningen pro rata i förhållande till det antal aktier 
som tecknats med stöd av teckningsrätter och i den mån 
detta inte kan ske, genom lottning.
 I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer 
som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. 
Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande 
till antal anmälda aktier och i den mån detta inte kan ske, 
genom lottning.
 I sista hand ska återstående aktier tilldelas personer 
som garanterat emissionen i enlighet med deras garanti- 
åtaganden.

övertillDelningsoption

Styrelsen fattade även beslut om en övertilldelningsop-
tion om 6,0 Mkr i form av en riktad emission av stamaktier. 
Vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen kommer 
den totala emissionslikviden, inklusive företrädesemis-

sionen, uppgå till totalt cirka 21,6 Mkr före avdrag för 
emissionskostnader. Övertilldelningsoptionen 
kan komma att utnyttjas, helt eller delvis, för det fall 
överteckningsgraden i Nyemissionen och således 
intresset för att delta i den riktade emissionen enligt 
styrelsens bedömning motiverar detta. Utnyttjas övertill-
delningsoptionen i sin helhet kan Bolagets aktiekapital 
komma att öka med ytterligare 30 000 kronor, genom 
nyemission av ytterligare 600 000 aktier, vilket medför en 
total utspädning om 21 procent av kapitalet och rösterna 
inklusive Nyemissionen. 
 Rätt att teckna nya stamaktier inom ramen för över-
tilldelningsoptionen, sker med avvikelse från Granulars 
aktieägares företrädesrätt. Vid eventuell överteckning 
beslutar styrelsen i Granular om tilldelning av aktier 
vilket kan innebära att tilldelning kan komma att ske 
med färre antal aktier än anmälan avser eller helt utebli. 
Syftet med avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är 
att bredda Granulars investerarbas samt öka spridningen 
bland allmänheten. Teckningskursen och teckningsperi-
oden är densamma som i Nyemissionen.

övrigt

Teckning av aktier med eller utan teckningsrätter 
är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva sin 
teckning.

Offentliggörande av utfallet i emissionen
Offentliggörande av utfallet i emissionen kommer att ske 
genom ett pressmeddelande från Bolaget så snart detta är 
möjligt efter teckningstidens utgång.

Villkor för fullföljande
Nyemissionen är villkorad av att teckningslikviden 
uppgår till minst 10 miljoner kronor. Nyemissionen kan 
sålunda komma att ej fullföljas. Meddelande härom avses 
i sådant fall offentliggöras så snart som möjligt efter 
teckningstidens utgång.

Rätt till utdelning
De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med 
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för räkenskapsåret 2014, under förutsättning att de nya 
aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear 
förda aktieboken före avstämningsdagen för utdelning.

Aktiebok
Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras av 
Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 STOCKHOLM, 
Sverige.

Tillämplig lagstiftning
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och 
regleras av svensk rätt.

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, 
företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels 
av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig på Bola-
gets hemsida och dels av aktiebolagslagen (2005:551).

viktig information

Denna information finns endast på svenska.

•	 Eminova Fondkommission AB (”Eminova”)  
(556889-7887) är ett värdepappersbolag som står 
under Finansinspektionens tillsyn. Eminova har 
tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt  
lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. 

•	 Finansiella instrument som erbjudandet avser har 
inte och kommer inte att registreras i något annat 
land än Sverige. De kommer därför inte att erbjudas 
till försäljning i något annat land där deltagande 
skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering 
eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller 
strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse 
i sådant land. 

•	 Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel  
befullmäktigar Eminova att för undertecknads 
räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella 
instrument enligt villkoren som utformats för erbju-
dandet.

•	 Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel 
omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- 
och hemförsäljningslagen. Tillvägagångssätt och 
teckningsperiod framgår av den information som 
utgivits i samband med erbjudandet. 

•	 Genom anmälan i detta erbjudande blir underteck-
nad inte kund hos Eminova. Eminova kommer därför 
inte att kundkategorisera de som tecknar aktier 
enligt erbjudandet. Eminova gör inte heller en  
passandeprövning enligt lagen (2007:528) om  
värdepappersmarknaden avseende teckning av  
värdepapper i erbjudandet. 

•	 I den information som utgivits i samband med erbju-
dandet framgår de risker som följer med en invester-
ing i de finansiella instrument som avses. 

•	 Den som avser teckna finansiella instrument i  
enlighet med detta erbjudande uppmanas att noga 
läsa igenom den information som utgivits. Priset för 
de finansiella instrument som avses framgår av den 
information som utgivits i samband med erbjudandet.  

•	 Kostnader utöver vad som angivits ovan, såsom  
skatter eller courtage, som kan komma att uppstå i 
samband med de finansiella instrument som erbju-
dandet avser, varken påföres av eller erläggs  
av Eminova. 

•	 Personuppgifter som tecknaren lämnar i samband 
med anmälan behandlas av Eminova enligt Per-
sonuppgiftslagen (1998:204). Behandling av per-
sonuppgifter kan även ske hos andra företag som 
Eminova eller emittenten samarbetar med. 

•	 Eminova ansvarar inte för tekniska fel eller fel i 
telekommunikations- eller posthantering i samband 
med teckning genom betalning eller inlämnande av 
anmälningssedel. 

Villkor och anvisningar
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•	 VP-konto eller depå måste vara öppnat vid tillfället 
för anmälan. 

•	 Klagomål med anledning av Eminovas hantering av 
order genom undertecknad anmälningssedel kan 
insändas per post till Eminovas klagomålsansvarige 
på adress Eminova Fondkommission AB, Att: Klago-
målsansvarig, Box 5833, 102 48 Stockholm. 

•	 Vid en eventuell reklamation mot Eminovas ut-
förande av order ska detta ske inom skälig tid. Rätten 
att kräva ersättning eller att göra andra påföljder kan 
annars gå förlorad. 

•	 Vid en eventuell tvist med Eminova kan konsument-
er vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, 
Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00, 
www.arn.se. 

•	 Eminova följer svensk lag och materiell rätt tillämpas 
på Eminovas erhållna uppdrag. Allmän domstol är 
behörig domstol.
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I mat och dryckesvärlden idag finns det två saker som 
konsumenten värdesätter mer än allt annat: naturliga 
ingredienser och få kalorier. Stevia är en ört vars söta blad 
inte innehåller några kalorier.
 Marknadsundersökningsinstitutet Leatherhead har i 
sin årliga listning av trender sagt att naturliga sötnings-
medel, hållbarhet och spårbarhet är några av de starkaste 
tendenserna för livsmedelsindustrin 2014.1

 Skepsismen mot artificiella sötningsmedel ökar och 
marknadsundersökningar visar att försäljning av bland 
annat drycker som innehåller artificiella sötningsmedel 
minskar. Pepsi och Dr Pepper-Snapplekoncernen har 
under 2014 gått ut med rapporter som visar att försäljnin-
gen av produkter med artificiella sötningsmedel gick ned 
förra året men att minskningen förväntas repareras redan 
under 2014 genom att de byter ut artificiella sötningsme-
del mot sötningsmedel med naturligt urprung2 3. 
 Att socker är en bidragande orsak till diabetes typ 2 och 
fetma är redan känt. Nu har det även kommit forskning 
som påvisar att hög sockerkonsumtion är en bidragande 
orsak till vissa typer av cancer.4 Världshälsoorganisa-
tionen (WHO) rekommenderar Sverige att halvera sin 
sockerkonsumtion5. Redan idag så står diabetes 2 för 10 
procent av den globala sjukvårdskostnaden och enligt en 
rapport om sockerkonsumtion från Credit Suisse kom-
mer 2020 kostnaden för den globala sjukvården relaterad 
enbart till diabetes 2 att uppgå till 700 miljarder USD per 
år och 500 miljoner personer ha drabbats av sjukdomen.6 
Forskare, lagstiftare, media, producenter och konsumenter 
är eniga - ett allt större sockerintag pekas ut som en starkt 
bidragande faktor till ohälsa.
 Ett verktyg till att minska världens ohälsa, diabetes och 
fetma och även antal cancerfall är den naturliga kalorifria 
sötman från steviaplantans blad.

livsmeDelsmarknaDen, mat och Dryck

Livsmedelsmarknaden i världen är en betydande industri, 
såväl levnadsmässigt för producenterna som värdemäs-

sigt. Det är en bransch i förändring och utveckling, i allt 
från produktion till konsumtion. Tekniken utvecklas till 
det bättre och konsumenterna ställer helt andra krav 
idag än för bara några år sedan. De globala perspektiven 
i frågor om allt från smak och hållbarhet till hälsa och 
ursprung sätter press på industrin.
 Den globala mat- och dryckesindustrin beräknas ha ett 
värde på cirka 7 biljoner (7 x 1012) USD7. I Sverige är livs-
medelsindustrin Sveriges fjärde största industrigren och 
omsätter närmare 200 miljarder kronor årligen. Det finns 
ungefär 3 000 livsmedelsföretag i Sverige, varav drygt 1 
300 enmansföretag. Småföretagen dominerar och endast 
cirka 650 företag har fler än tio anställda. 2012 export-
erade svenska bolag mat för 58 miljarder kronor.8

Marknadsbeskrivning

1 foodmatterslive.com/latest-updates/the-global-food-industry-outlook-for-2014 Leatherhead Food Research Institute, daterad 3 februari 2014
2 http://finance.yahoo.com/news/pepsico-sticks-beverages-despite-struggles-160715163--finance.html
3 http://www.foodmanufacturing.com/news/2014/02/dr-pepper-test-naturally-sweetened-sodas
4 http://www.sciencedaily.com/releases/2013/02/130201100149.htm
5 svd.se/nyheter/inrikes/sverige-bor-halvera-sockerkonsumtion_3332408.svd daterad 6 mars 2014.
6 Credit Suisse Research Institute: Sugar Consumption at a crossroads, September 2013
7 http://www.businessvibes.com/blog/facts-and-figures-global-food-and-beverage-industry
8 livsmedelsföretagen.se
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Värdet av den globala marknaden för socker och sötning-
smedel var 2012 cirka 80 miljarder USD. Värdet växer och 
förväntas nå cirka 100 miljarder USD 2017.
 Det finns tre huvudkategorier av sötningsmedel för 
mat och dryck: socker, isoglukos (HFCS) och högintensiva 
sötningsmedel (HIS). 
 Steviaextrakt är ett naturligt sötningsmedel inom 
HIS-kategorin. HIS-kategorin innefattar produkter med 
högre sötningsgrad än socker. Dessa ger en söt smak med 
färre kalorier och är den del av sötningsmedelsmarknaden 
som växer snabbast. HIS-marknaden var 2012 värd cirka 
10 miljarder USD och förväntas 2018 vara värd cirka  
14 miljarder USD1. 
 Aspartam stod länge för den största globala marknad-
sandelen men numera har står sukralos för den stör-
sta delen (34 procent av värdet) av den globala HIS-
marknaden.2 World Health Organization (WHO) förutspår 
att steviaextrakt långsiktigt kommer att utgöra 20–25 
procent av HIS-marknaden.3

 Den Europeiska andelen av den globala sötningsme-
delsmarknaden uppgår till cirka 20 %4 5.
 Ovanstående information kan sammanfattas med 
att sötningsmedelsmarknaden växer. I sötningsmedels-
marknaden är det HIS-delen som växer snabbast och i 
HIS-delen är det steviaextrakt som har de ljusaste framtid-
sutsikterna.

BEräkningsundErlag 

Siffror som florerar globalt och regionalt kommer från 

olika marknadsundersökningsinstitut till exempel Mintel 

Research och Leatherhead Food Research Institute och 

kan skifta i relativt stor omfattning, men fördelning,  

trender och utveckling i branschen är relativt lika.  

Dessutom finns några särskilt säkra källor som WHO och 

obundna NGOs och intresseorganisationer som har stort 

intresse i sötningsmarknaden och dess globala påverkan.

Även banken Credit Suisse kom 2013 ut med en stor 

rapport om söta ingredienser och dess påverkan på  

människan och betydelse som industri. $ = Miljarder USD

1 http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/sugar-substitute-market-1134.html
2 Mintel.com Stevia set to steal intense sweetener market share by 2017, reports Mintel and Leatherhead Food Research daterad 13 januari 2014
3 http://industryarc.com/Report/103/stevia-food-beverages-market.html
4 https://www.uni-hohenheim.de/fileadmin/einrichtungen/stevia/downloads/World_Market_Sugar.pdf
5 http://www.zenithinternational.com/reports_data/162/Global%20Stevia%20Market%20Report%202013
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Drivkrafter i sötningsmarknaDen 

Det är fl era variabler som påverkar utvecklingen inom 
livsmedelsindustrin i allmänhet och sötningsmarknaden i 
synnerhet såsom hälsoaspekter, miljöperspektiv, industri-
utveckling och konsumentpåverkan.
 Den kanske mest alarmerande situationen i världen i 
detta avseende är fetma och diabetes som ökar lavinartat. 
Receptet mot dessa folksjukdomar i världen är förbättrad 
kost och aktiv livsstil. Socker och livsmedelsindustrin och 
handeln har ett stort ansvar för situationen
 2013 uppgick antalet människor med diabetes världen 
över till 382 miljoner och 2035 tros antalet uppgå till 592 
miljoner1. 
 2008 var 1,4 miljarder människor över 20 år överviktiga 
och en halv miljard av dessa klassades som feta. Dessu-
tom beräknades 2011, 40 miljoner barn under 5 år vara 
överviktiga.2 
 När nu opinionsledare, vetenskap, media och konsu-
menter uppmärksammar dessa utmaningar skapas en 
grogrund för förändring. Inom livsmedelsindustrin ställs 
allt tydligare krav på att produkterna är ärliga, att kunden 
ska känna trygghet inför sitt produktval och att produkter-
na ska ha ett balanserat näringsinnehåll. Spårbarhet är ett 
verktyg för att uppnå denna trygghet, att välja naturliga 
ingredienser är en annan stark riktning. Allt sammantaget 
är det ett mer hållbart samhälle som eftersträvas.
 För Granular är hållbarhet inte bara en mindre del i 
verksamheten som för många andra företag. Företaget 
grundades utifrån denna vetskap och aff ärsidén om att 
göra gott för såväl jorden, människorna, kunderna och 
bolagets aktieägare är framtidens företagande. Ur ett 
försäljnings- och varumärkesperspektiv är dessa my-
cket starka faktorer som talar för Granulars långsiktiga 
framgång.

1,4 miljarder människor över 20 
år var överviktiga och en halv 
miljard av dessa klassades som 
feta 2008. Dessutom beräknades 
2011, 40 miljoner barn under 5 år 
vara överviktiga

1 www.idf.org
2 www.who.int

1,4 miljarder människor över 20 1,4 miljarder människor över 20 

vara överviktiga

Marknadsbeskrivning
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ursprung

Stevia Rebaudiana Bertoni är en ört tillhörande familjen 
korgblommiga växter som ursprungligen kommer från 
Paraguay. Stevia innehåller inga kalorier och påverkar 
inte blodsockret och är därmed ett bra sötningsmedel för 
diabetiker. Steviabladen är 30-60 gånger sötare än socker 
på grund av de söta ämnen som fi nns i bladen som kallas 
steviolglykosider. Örten har använts sedan urminnes tider 
i Paraguay där Guaraniindianerna har använt den för att 

söta sitt te. Stevia i extraherad form är 300-400 gånger 
sötare än socker. 
 Steviaextrakt har många fördelar för industrin jämfört 
med andra sötningsmedel: steviaextrakt är termo- och pH- 
stabila och kan därmed tillsättas vid valfri tidpunkt i livs-
medelsproduktionsprocesser. Stabiliteten medför också 
att stevian inte begränsar hållbarheten på en produkt. 
Då steviaextrakten inte bryts ned som socker och andra 
sötningsmedel bildas heller inga oönskade biprodukter.

Vad är stevia?

Konsument
• Naturligt ursprung 
• Kalorifri
• Passar diabetiker
• Snällt mot magen
• Ger ej karies

Mat- och dryckesindustrin
• Bästa verktyget för sockerreduktion
• Möjliggör utfasning av artifi ciella sötningsmedel
• Temperatur- och pH stabilt i produktionen
• Lång hållbarhet
• Vattenlösligt
• Stödjer inte mikrobiell tillväxt

Jorden
• Sparar odlingsyta – mer sötning 
 per hektar jämfört med socker
• Steviaplantan kräver inga 
 bekämpningsmedel

Fördelar med stevia

SockerArtifi ciellt
sötningsmedel STEVIA

Artifi ciellt KalorierNaturligtInga
kalorier
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Milstolpar
Stevia som växt har använts av Guaraniindianerna i 
Sydamerika sedan urminnes tider framförallt för att söta 
sitt te.
 När de artificiella sötningsmedlen dök upp på 
världsmarknaden på 1970-talet beslutade den japanska 
marknaden att godkänna stevia i extraherad form istället 
och idag sägs stevia stå för 40 procent av den alterna-
tiva sötningsmedelsmarknaden i Japan1. Det var dock 
först 2008 som FDA i USA godkände steviaextrakt som 
livsmedelstillsats och inte förrän i december 2011 blev ste-
viaextrakt godkänt inom EU som livsmedelstillsats under 
benämningen steviolglykosider, alternativt E960. 
 För varje år som går godkänner fler och fler länder 
stevia och på världens alla stora marknader är nu stevia 

etablerat. Det märks också på den produktutveckling som 
sker och de produktlanseringar som görs. 
 Den kanske största och mest betydelsefulla produkt-
lanseringen i steviavärlden hittills var Coca-Cola Life som 
sommaren 2013 lanserades i Argentina och sedan även 
lanserats i flera Latinamerikanska länder.  
The Coca-Cola Company har här valt att använda stevia 
som en strategisk ingrediens. Dryckesbolaget har reducer-
at sockret med 50 procent och ersatt det med stevia, vilket 
de marknadsför kraftigt, bland annat genom att för första 
gången ha frångått den röda färgen på sin etikett. Det 
blev ett stort eko i livsmedelsbranschen och media kring 
denna lansering vilket även etablerade stevia som den 
framtida naturliga sötningsingrediens som branschen 
efterlängtat. 

Förcolumbiansk tid
Indianer i Paraguay 

använder stevia för att 
söta mat och dryck.

2008
Stevia blir godkänt i USA.

2011
Stevia blir godkänt inom EU.

2013
The Coca-Cola Company 
lanserar Coca-Cola Life i 

Argentina.

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Stevia
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branschens aktörer

I dagsläget finns det flera aktörer som säljer stevia till 
livsmedel och dryckesindustrin. Dessa kan delas in i tre 
olika kategorier: 

1. Internationella aktörer som säljer stevia och är  
involverade i stora delar av stevians värdekedja. 

2. Distributörer som handlar med stevia. 
3. Växtextraktproducenter, framförallt från Kina.

 
 Den första kategorin företag är bolag som investerat 
mycket i kunskap för att kunna möta livsmedelsindus-
trins krav på spårbarhet och kvalitet. International Stevia 
Council1 (”ISC”) är en branschorganisation som startats 
av bolag i den första kategorin och som har kommit att bli 
den ledande organisationen för denna kategori. Granular 
är en av medlemmarna i denna organisation tillsam-
mans med flera andra större bolag, bland andra: Cargill2, 
PureCircle3, Ingredion4, Morita5. Cargill och PureCircle är 
Granulars huvudsakliga konkurrenter på den europeiska 
marknaden och de två bolag som Granular näst intill 
uteslutande hamnar i konkurrenssituationer med.
 I den andra kategorin finns ett stort antal mindre 
steviaföretag liksom större distributörer vilka handlar 
stevia från en producent och säljer den vidare till dryckes- 
och livsmedelsindustrin. Vad som skiljer denna kategori 
från den första är framförallt kunskap om stevia och dess 
produktion. Spårbarhets- och kvalitetskontroller samt 
livsmedelsteknisk kunskap saknas ofta. 
 Den tredje kategorins styrka är pris och kunskap om 
stevia, men företagen saknar ofta förståelse för kvalitetsk-
rav från den europeiska livsmedelsindustrin. Denna kate-
gori säljer ofta sina produkter via e-mail eller via internet. 
Det är svårt att räkna hur många dessa aktörer är, men 
Granular har identifierat ett 20-tal.
 Olika aktörer väljer att ha fokus på en viss del i värde-
kedjan såsom att sälja blad eller extrakt. För Granular är 
en viktig del av affärsidén att ha kontroll på och kunskap 
om hela värdekedjan för att kunna erbjuda kunder rätt 
lösningar för deras sockerreduktionsprojekt.

branschorganisationer

Det finns två specifika bransch-/intresseorganisationer 
för Stevia; European Stevia Association (EUSTAS) och 
International Stevia Council (ISC). I båda dessa har 
Granulars grundare Carl Horn varit mycket aktiv och 
betydelsefull som grundare och styrelseledamot.
 Under sin tid som styrelseledamot i European Stevia 
Association (EUSTAS) var Carl Horn ansvarig för att 
inför den europeiska tillståndsmyndigheten samordna 
ansökningar från tre steviaproducenter för att få steviaex-
trakt godkänt som livsmedelstillsats inom EU.
 ISC är en internationell branschorganisation med kon-
tor i Bryssel och Washington D.C. ISC grundades som en 

samlande röst för steviaindustrin och driver bland annat 
ett testprogram (ISC Proficiency Testing6) för att säker-
ställa att alla i industrin använder samma måttstock för 
att möta de av lagstiftarna uppställda kvalitetskraven.
 Samtliga medlemmar i ISC måste vara med i ISCs 
testprogram med godkänt resultat. Granular är en av 
grundarna till ISC och Carl Horn var dess första ord-
förande. Granulars styrelseledamot Zanna McFerson var 
dess andra ordförande då hon fortfarande representerade 
Cargill och var Vice Executive President och affärs- 
ansvarig för Cargils steviadivision. Idag är Carl Horn 
ISCs vice ordförande. Granular finns även representerade 
i ISCs tekniska kommitté genom Granulars Vice VD 
och Supply Chain Director Thomas Backelin och i dess 
marknads kommitté genom Granulars Marknads- och 
kommunikations ansvarige Fredrik Söderhielm.

1 http://www.internationalsteviacouncil.org/
2 http://www.cargillfoods.com/na/en/products/sweeteners/specialty-sweeteners/truvia/
3 http://purecircle.com/
4 http://www.ingredion.com/products_services/food_beverage_sweeteners/
5 http://www.morita-kagaku-kogyo.co.jp/e/
6 http://www.internationalsteviacouncil.org/index.php?id=4



trenDer och framtiDa utveckling

De negativa hälsoeffekterna av ett under decennier steg-
rande kaloriintag har blivit tydliga över hela världen. På 
senare tid har dock även medvetenheten om vilka risker 
som ett överdrivet sockerintag kan medföra ökat betyd-
ligt. Mat och hälsa är centrala delar av människors liv och 
debatten om matens inverkan på vår hälsa är här för att 
stanna. Att minska vårt sockerintag är en av de viktigaste 
frågorna för framtiden. 
 Marknadsundersökningsinstitutet Leatherhead har i 
sin årliga sammanställning1 av vad som är på gång sagt 
att naturliga sötningsmedel, hållbarhet och spårbarhet är 
några av de starkaste trenderna för 2014 års livsmedel-
sindustri. Enligt marknadsinstitutet Mintel innehöll 28 
procent av alla livsmedels- och dryckeslanseringar mellan 
2011 och 2013, i USA sötningsmedel utan kalorier och 
med naturligt ursprung. 
 Laura Jones, Food Science Analyst på marknads- 
institutet Mintel, sa följande i januari 2014:

”Much of the growth in the global sweeteners market is 
set to be driven by growing consumer concerns over sugar 
intake, whilst the development of more plant-derived 
sweeteners is also anticipated to benefit the market. The 
gradual demise of sugar yet desire for sweetened food and 
drink products, suggests good opportunities for intense 
sweeteners. Intense sweeteners offer a source of sweetness 
without the calorie contribution of sugar, an increasingly 
attractive proposition to consumers struggling to manage 
their weight. Signs that the global market for intense sweet-
eners has reacted to this increased demand for ‘healthier’ 
sweetener solutions is already evident.” 2

Aspartam förutspås att minska sitt globala 
marknadsvärde från 450 miljoner USD 2013 till 
340 miljoner 20173.
 I mars 2014 lanserade Hartwall Pepsi Next i Finland, 
tidigare lanserad i Australien. Pepsi Next är sötad med en 
blandning av socker och stevia och har på så vis uppnått 
en kalorireduktion om 30 procent.4 Hartwall har sedan ti-
digare lanserat Novelle Friss och Jaffa sötade med stevia.5

 Efter lanseringen av Coca-Cola Life i Argentina och 

Chile har the Coca-ColaCompany informerat om att 
Coca-Cola Life kommer att lanseras på flera marknader 
under 2014, men nämner ej vilka.6 The Coca-Cola Compa-
ny har även lanserat bl.a. Sprite och Fanta med stevia på 
den europeiska marknaden. Fanta lanserades till exempel 
sötad med stevia i Frankrike redan 2010.7

Framtida stora produkter kommer vara:
1. Drycker sötade med stevia. Det lätt att minska sock-

erinnehållet med cirka 50 % och använda stevia för 
att uppnå önskad sötma. Stevia kostar som socker 
för producenten och ger därmed en möjlighet till att 
använda naturliga sötningsmedel, minska kalorierna i 
produkten och behålla samma produktionskostnad.

2. Mjölkdrycker sötade med stevia. Detta är en stor 
produktkategori i framförallt Asien. Då stevia passar 
mycket bra för sötning av mjölkprodukter förväntas 
kategorin växa kraftigt de närmaste åren.

3. Socker-stevia blandningar där en mindre andel stevia 
gör blandningen en eller flera gånger sötare än socker. 
Ger en kalorireduktion med bibehållen smak- och 
funktionella egenskaper som resultat.

 Gemensamt för dessa tre kategorier är dels att de kom-
mer bli populära produkter men också att de alla använder 
sötning i stora mängder. I en läskedryck till exempel finns 
cirka 10 procent socker, vilket för en 500ml flaska innebär 
cirka 50g socker som många dricker upp utan att blinka. 
Detta att jämföra med till exempel en ketchup som inne-
håller cirka 50 procent socker, vilket ger att en servering-
sportion på 9g ketchup innehåller cirka 4,5g socker. Bran-
schen har hittills varit inriktad på att producera sockerfria 
produkter. I framtiden kommer många produkter lanseras 
som istället är sockerreducerade då detta ger bibehållna 
produktegenskaper jämförbara med helt sockersötade 
varianter.
 Stevia är idag godkänt (i EU) i många mat och dryck-
eskategorier, men några ytterligare kategorier tillkommer 
inom några få år. De viktigaste och mest efterfrågade kat-
egorierna som väntas tillkomma är bakverk och receptbel-
agda läkemedel. När dessa kategorier öppnas upp kommer 
steviaförsäljningen få en ytterligare skjuts framåt.

1 http://www.leatherheadfood.com/leatherhead-issues-global-food-industry-outlook-for-2014
2 mintel.com Stevia set to steal intense sweetener market share by 2017, reports Mintel and Leatherhead Food Research daterad 13 januari 2014
3 foodprocessing.com.au/news/65181-Aspartame-39-s-loss-is-stevia-39-s-gain daterad den 17 januari 2014.
4 hartwall.fi/en/hartwall/news/2014/pepsi-next-full-cola-taste-30-less-sugar
5 hartwall.fi
6 foodnavigator-usa.com/Manufacturers/Stevia-sweetened-Coca-Cola-Life-to-enter-new-markets-this-year-but-Coke-won-t-say-which-ones daterad 24 februari 2014.
7 Steviolglycosider blev godkänt i Frankrike genom ett förhandsgodkännande 2009.
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Granular AB (publ) – The Real Stevia Company
(Granular) är ett bolag som sedan 2003 varit verksamt 
inom den framväxande steviaindustrin. Bolaget har sitt 
säte i Stockholm. Granular är verksamt inom hela värde-
kedjan för stevia och arbetar med plantutveckling, odling 
och extraktion samt med marknadsföring och försäljning 
av steviablad och steviaextrakt under varumärket  
Real SteviaTM. Försäljningen sker genom direktförsäljning 
samt genom distributörer på utvalda marknader. Idag  
samarbetar Granular med 12 distributörer aktiva i  
15 länder i Europa. 
 Stevia har en viktig roll som verktyg i den långsiktiga 
globala sockerreduktion som WHO och andra institu-
tioner nu säger är nödvändig för att bromsa den snabba 
utvecklingen av fetma, diabetes typ 2 och cancer.
 Bolaget har sedan starten byggts utefter hållbara 
principer, något som inte bara är viktigt för de anställda 
på företaget utan också utgör en hygienfaktor för att 
skapa ett starkt varumärke i livsmedelsbranschen idag. 
Bolaget jobbar med hållbarhet i tre dimensioner: People 
(människor), Planet (miljö) och Profit (vinst). Stevia är 
den perfekta hållbara grödan som har förmågan att bygga 
välstånd för alla aktörer i värdekedjan; från bonden till 
den som producerar slutkundsprodukterna sötade med 
stevia. Granular strävar efter att se till att alla intressenter 
i värdekedjan har möjlighet att utvecklas på ett ansvarigt 
och uthålligt sätt. Tillsammans med strategiska partners 
utvecklar vi hållbara produktionskedjor baserat på en  
socialt och miljömässigt ansvarstagande steviaproduktion.
 Bolaget finns idag representerat i Stockholm, Sverige, 
Xi’an, Kina och Asuncion, Paraguay. I Stockholm finns 
huvudkontoret med försäljnings och ledningsfunktioner, 
genom Xi’an samordnas arbetet med Bolagets samarbets- 
partners i Jiangsu och Sichuan varifrån vi får högkvali-
tativa steviaextrakt och i Asuncion ligger dotterbolaget 
Granular PY S.A. som driver utvecklingen av Bolagets 
hållbara steviaproduktion. 

granulars kunDerbjuDanDe

Granular arbetar enbart med stevia och är efter 11 år i 
branschen mycket kunniga inom alla delar av stevians 

värdekedja. Detta möjliggör för företaget att erbjuda sina 
kunder högkvalitativa produkter och det stöd som behövs 
vid införandet av en ny ingrediens. Granular kan bland 
annat hjälpa sina kunder att hitta formuleringslösningar 
samt erbjuda stöd i förståelsen av den relativt nya lagstift-
ningen kring användandet av stevia och utformandet av 
etiketter med avstamp i de nationella rekommenda- 
tionerna. Granular har också i sitt långvariga arbete i 
branschorganisationerna European Stevia Association 
(EUSTAS) och International Stevia Council varit med och 
utformat de kvalitetsprogram som idag är branschledande 
och hjälper gärna kunden att förstå de krav på kvalitet 
som ställs idag och hur dessa krav kan kontrolleras genom 
tredjepartstestning.
 God smak är ett grundläggande krav på en livsmedels- 
ingrediens och är ett område där Bolaget jobbat hårt för 
att komma dit det är idag. Sedan 2006 har ett kontinuerligt 
utvecklingsarbete tillsammans med produktionspartners 
syftat till att säkerställa att Bolagets stevia idag har  
branschens mest uppskattade smak, jämförbar endast 
med ett fåtal andra produkter. Bolagets strävan är att  
genom kontinuerlig utveckling internt och tillsammans 
med externa partners fortsätta att utveckla innovativa 
lösningar på kundernas behov av naturlig sockerreduktion.
 Granular är ett skandinaviskt bolag som verkar på den 
europeiska marknaden. De flesta konkurrenterna är från 
Asien och USA vilket gjort att Bolaget upplevts ha en 
bättre förståelse för europeiska bolag och deras förvänt-
ningar på professionalism, dokumentation och kontinu-
erlig kvalitet. Som det skandinaviska bolag Granular är 
förknippas det med miljömässig medvetenhet, renhet, 
naturlighet säkerhet och tillförlitlighet. Det Bolaget lärt 
sig från sin hemmamarknad om krav på spårbarhet, ett 
miljömässigt bidrag från verksamheten och ett socialt 
ansvar är nu egenskaper som efterfrågas allt mer i Europa 
och globalt.
 Bolaget har tagit fram en produktportfölj som  
kommunicerar tre olika kategorier av produkter:  
steviablad, steviaextrakt och blandningar med stevia- 
extrakt. Kundens behov översätts till en produktkategori 
och behovet av formuleringsstöd klarläggs i Bolaget  

Verksamhetsbeskrivning
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Verksamhetsbeskrivning

Alvestaglass, den första glassen sötad med stevia i Sverige och Norden

proDuktion

Real SteviaTM framställs i Kina och Paraguay med hjälp av 
senaste och renaste teknik för att minimera miljöpåverkan 
och nå högsta möjliga kvalitet.
 I Kina finns en uråldrig tradition av att odla och  
extrahera verksamma extrakt ur växter och växtdelar. 
Det är därför naturligt att 80–90 procent av världspro-
duktionen av steviaextrakt idag sker i Kina. Sedan 2006 
har Bolaget därför ett väl etablerat samarbete med två 
steviaraffinaderier, belägna i Jiangsu och Sichuan. Gran-
ulars representanter i Kina har ett nära samarbete med 
båda raffinaderierna för att säkerställa miljömässiga och 
socioekonomiska aspekter samt högsta kvalitet i arbets-
rutiner, teknisk utveckling och slutprodukt. Varje batch 
steviaextrakt testas av tredje part i Tyskland.
 I Paraguay drivs dotterbolaget Granular Paraguay 
S.A. sedan 2006 med syftet att utveckla steviaindustrin 
i Paraguay och verka för en växande global steviaexport 
i landet. Granular har också initierat och etablerat en 
stiftelse i landet som drivs med hjälp av internationella 
stödorganisationer. Stiftelsen, Fundación Granular, ger 
säsongsvis arbete till upp emot 100 personer och förvaltar 
sedan 2010 ett steviaprogram för småbrukare som syftar 
till att bygga en hållbar infrastruktur för steviaodling. 
Programmet innefattar bland annat utveckling av olika 
plantsorter, framtagande av moderplantor, produktion 
av sticklingar, produktion av planteringsfärdiga plantor, 

stegvisa säljprocess. Detta lägger fokus på bolagets 
förmåga att lösa kundens frågeställningar. Kunden skall 
lätt förstå Granulars erbjudande och det skall vara lätt att 
vara kund till Bolaget.

varumärke

Granular har registrerat och under flera år byggt upp 
sitt varumärke Real Stevia. Det registrerade varumärkets 
namn syftar på att sälja riktig stevia, då steviaextrakt 
skiljer sig i kvalitet, smak och egenskaper. Det krävs an-
nan kunskap för att arbeta med stevia än med exempelvis 
socker. Kunskap som bolaget besitter genom hela värde-
kedjan. Namnet Real Stevia är också ett sätt att särskilja 
sig på marknaden. Namnet klingar väl med affärsidén att 
erbjuda branschens mest högkvalitativa produkt. Var-
umärket möjliggör också för Bolagets kunder (ett exempel 
är Alvestaglass) att licensiera rätten att använda Real Ste-
vias logotyp på slutkundsprodukten. De kan då i grafisk 
form använda ordet stevia på sina förpackningar istället 
för den mer svårlästa benämningen steviolglykosider som 
är det officiella namnet. Licensavgiften går till Fundacion 
Granular, den stiftelse Granular har startat för att driva 
steviautvecklingen på gräsrotsnivå i Paraguay. Licens-
avgiften stärker så inte bara stiftelsen och bönderna i 
Paraguay utan också det licensierande bolagets hållbar-
hetsprofil och egna varumärke. Bolagets varumärke Real 
SteviaTM är registrerat i EU och ytterligare nio marknader.  
 Real Stevias värdeord smak, service, support och 
spårbarhet har visat sig uppskattade hos kunderna. Vår 
bakgrund som svenskt bolag med hjärta och verksamhet i 
Paraguay fyller varumärket med kvalitet och känsla.
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utveckling av infrastruktur för plantframställning, utbild-
ning av småjordbrukare i steviaodling och distribution av 
plantor till dessa. Programmet innefattar också löpande 
utvärdering och spridning av ”best practice” vad gäller 
odlingstekniker. Stiftelsen är således ett verktyg för att 
skapa en plattform för Granulars framtida försörjning av 
råvara (steviablad) i Paraguay, och gör också att Bolagets 
kunskap inom plantförädling och växtteknik ökar.
 I Paraguay har Granular även etablerat ett joint venture 
bolag med målet att inom de närmaste åren bygga fram-
tidens steviaraffinaderi med modern miljövänlig teknik. 
Detta projekt är inte tidssatt, men år av långtgående för-
beredelser gör att projektet kan startas och slutföras inom 
två år. Granulars grundare och styrelseordförande Carl 
Horn har, som privatperson, garanterat köp av de två fas-
tigheter om 43 ha som idag används av Fundación Gran-
ular för utbildning. Fastigheterna huserar idag två gamla 
dryckesfabriker som är tänkta att delvis återanvändas vid 
det framtida stevia raffinaderibygget. Byggnadsprojektet 
har redovisats som examensarbete vid Kungliga Tekniska 
Högskolans arkitektlinje av arkitekt Daniel Widman 2011, 
varvid han förutom högsta betyg och hedersomnämnade 
hedrades med ”Bästa ex.jobb av alla svenska tekniska hög-
skolor” av tidningen Byggnadsindustrin, samt ”The Blue 
Award” från Wiens Tekniska Högskola för ”Best Sustaina-
ble Architecture”. 
 Som ett led i den kontinuerliga kvalitetssäkringen 
kompletterade Granular under 2013 tidigare års ISO 9001 
certifikat med en certifiering inom ISO 14001 för miljö- 
ledningsarbete. 

lager

För att kunna svara upp mot kundernas krav på snabba 
leveranser med en bibehållen flexibilitet har Granular valt 
att lagerhålla steviaextrakt på tre platser; hos en av prod- 
ucenterna i Kina, på ett tullfritt lager i Göteborg samt på 
kontoret i Stockholm. Hos producenten i Kina lagerhålls 
produkter innan de godkänts av vår tredjeparts kvalitet-
skontroll i Tyskland. I Stockholm lagerförs prover och 
mindre volymer och i Göteborg stora volymer för snabba 
nationella och internationella leveranser till våra kunder.

 Bolaget har erhålligt AEO-certifiering (Authorised Eco-
nomic Operator) av Tullverket vilket innebär förenklad 
tullhantering. Certifieringen är ett intyg på att Bolaget 
hanterar transport- och varuflöden på ett kvalitativt och 
säkert sätt och underlättar tullhanteringen. Granular har 
även signerat en överenskommelsen med Tullverket som 
innebär att Bolaget och Tullverket tillsammans åtar sig 
att arbeta mot organiserad brottslighet i transport- och 
varuflödet.

försäljning

Granular säljer stevia till mat- och dryckesindustrin. 
Europa är Granulars hemmamarknad, men Granular 
säljer även till andra marknader utanför Europa. För att nå 
maximal marknadspenetration har Bolaget valt att arbeta 
med en kombination av direktförsäljning och försäljning 
genom distributörer. På framförallt den svenska, finska 
och norska marknaden arbetar Granular direkt mot  
kunderna även om Bolaget också arbetar med distributörer 
för att nå deras kunder. I övriga Europa arbetar Bolaget 
framförallt med distributörer men Bolaget har även där 
direktkontakt med långvariga, stora eller strategiskt viktiga 
kunder. Bolaget samarbetar idag med 12 distributörer i 
15 länder vilket ger Granular en lokal närvaro på många 
marknader på ett kosrnadseffektivt sätt.
 Försäljningen är teknisk till sin natur och Bolaget har 
valt att under de senaste fyra åren aktivt förstärka försäljn- 
ingsorganisationen med livsmedelstekniker, nutritionister 
och dietister. Den kompetens Bolaget nu besitter gör att 
kunder snabbt och effektivt får assistans med de frågor 
och problem som kan uppstå i kundens interna socker- 
reduktionsprojekt. Bolaget besitter även kunskap inom 
regulatoriska frågor, vilket är av stor vikt för att kunna 
assistera kunden på bästa sätt.
 Granular har idag kunder i hela Europa och bland de 
produkter som producerats med Bolagets stevia finns 
idag bland annat läskedryck, vitamindryck, glass, choklad, 
vitaminer och pulverblandningar till dryck.
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kunDer

Bolaget säljer till livsmedels- och dryckesindustrin samt 
till läkemedelsindustin. Bolagets målgrupp är framförallt 
medelstora nationella och internationella företag. Många 
av Granulars målkunder är företag med en hög hållbar-
hetsprofil eftersom dessa kunder värdesätter Granulars 
varumärke högre. Genom att Granular erbjuder högkvali-
tativa produkter med ett konkurrenskraftigt pris blir dock 
även bolag med höga kvalitetskrav, utan uttalad hållbar-
hetsprofil, intresserade av Bolagets erbjudande. 
 Granular har kunder inom många olika segment fram-

förallt inom mat och dryckesindustrin. Redan 2010, nästan 
18 månader före EU-godkännandet lanserades i Schweiz 
en coladryck, Goba Cola, sötad med Granulars stevia. 
Sedan dess har produkter som läsk, funktionella dryck-
er, glass, tandkräm, iste, vitaminer, yoghurt och många 
fler lanserats. De mest intressanta produktkategorierna 
för Granular under 2014 är: lätt-socker sötat med stevia, 
läsk och lemonader samt sötade mjölkprodukter såsom 
yoghurt. Dessa är produktkategorier där Bolaget vet med 
sig att slutprodukter sötade med stevia blir väldigt bra och 
där steviavolymerna kan bli betydande.

Geografisk närvaro

Granular AB- representanter
(Xi’an, Kina)

Leverantör av steviaextrakt
(Dong Tai, China)

Leverantör av steviaextrakt
(Chengdu, China)

Granular NL S.A.
Joint venture etablerat 
med Dr Nicolás Leoz
(Asunción, Paraguay)

Granular Paraguay S.A.
Dotterbolag etablerat 2007
(Asunción, Paraguay)

Övriga marknader:
Livsmedelsindustrin i USA, 
Förenade Arabemiraten, 
Tunisien, Sydkorea och Indien

Granular AB’s huvudkontor:
Stockholm, Sverige

Hemmamarknad:
Representation av distributörer i 15 
europeiska länder

Stiftelsen ”Fundación Granular”
Etablerad 2010
(Asunción, Paraguay)

Verksamhetsbeskrivning
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 Även om Bolaget arbetar B2B, så är slutkonsumenten 
som äter och dricker slutprodukten innehållandes Bola-
gets stevia också viktig ur ett kommunikations perspektiv. 
Detta är personer som bryr sig om vad de äter och dricker, 
vad de ger sina barn och hur detta påverkar världen ur 
ett socioekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Dessa 
personer är de som bidrar till en efterfrågan på stevia och 
framförallt Real SteviaTM på marknaden. 

organisation

Granularkoncernen består av moderbolaget GranularAB 
och två dotterbolag. Det paraguayanska bolaget Granular 
Paraguay S.A (GPY) och det svenska bolaget Granular 
Business Development AB (GBD). I moderbolaget finns 
expertisen kring steviaextrakt och försäljning till mat- och 
dryckesindustrin samt koncernledningen, i GPY ligger 
den lokala styrningen av Bolagets paraguyanska sida med 
odling, plantutveckling och bladförsäljning. GBD är ett för 
närvarande vilande bolag.

 I Kina har Bolaget sedan 2005 samarbetat med Xian 
Greenherb i Xi’an. Detta bolag samordnar alla Granulars 
aktiviteter i Kina och representerar Granular i den kinesis-
ka steviaorganisationen CSA (China Stevia Association).
 I Paraguay finns även bolaget Granular NL S.A., som 
avses bli ett dotterbolag ägt till 60 procent av GPY.  
Dr. Nicolás Leoz, Granulars joint venture-partner i  
Paraguay, avses bli ägare till 40 procent av företaget.  
Verksamheten i Granular NL S.A. kommer vara att  
bygga och driva ett nytt raffinaderi i Caaguazú, Paraguay.
 Fundación Granular är en stiftelse i Paraguay som är 
en fristående enhet skild från koncernen, men som stöttas 

av Granular och spelar en viktig roll i Granulars produk-
tionskedja i Paraguay. Den verksamhet som bedrivs inom 
ramen för stiftelsen och dess roll i produktionskedjan 
beskrivs närmare i avsnittet Produktion.

meDarbetare

Antalet anställda i Granular AB uppgick den 30 april 2014 
till 13 personer. Det totala antalet anställda i Granularkon-
cernen (inklusive dotterbolaget Granular Paraguay S.A.) 
uppgick den 30 april till 19 personer. Den 30 april 2014 
hade Granular AB även fem externa konsulter engagerade 
på deltid.
 Kompetensen hos de anställda i Granular AB är mycket 
hög och spänner över många områden med utbildnings-
bakgrunder som bland annat jurist, civilingenjör, civile-
konom, agronom, livsmedelstekniker, dietist, nutritionist 
och kulturgeograf. Denna höga kompetens har gjort det 
möjligt för Bolaget att positionera sig som ett kunskaps-
bolag i branschen

Granular AB

Granular Paraguay S.A.
Granular Business
Development AB
(vilande bolag)
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bolagets hållbarhetsarbete

Granular arbetar på fleras sätt för att omsätta sin hållbara 
affärsmodell i praktiken. Bolaget fokuserar råvaruför- 
sörjningen på miljövänlig småskalig odling och strävar 
efter att förbättra steviaodlarnas levnadsstandard sam- 
tidigt som kundernas höga förväntningar på smak, 
kvalitet och säkerhet möts. Detta arbete görs bland annat 
genom att bolaget; 

Stödjer en hälsosam livsstil
Genom att förse livsmedelsindustrin med kunskap och en 
hälsosam produkt produkter ser vi oss som en del av mat- 
revolutionen som påverkar människor runt om i världen. 

Utvecklar en hållbar leverantörskedja
Under flera år har bolaget byggt upp leverantörskedjan 
genom närvaro i både Kina och Paraguay. Revisioner 
genomförs kontinuerligt och Granular har även etablerat 
en stiftelse i Paraguay, tidigare nämnd i Verksamhets-
beskrivningen. På huvudkontoret i Stockholm ligger 
fokus på att utveckla styrmedel i leverantörsledet och 
bolaget har en strikt uppförandekod för leverantörer som 
innehåller krav på sociala och miljömässiga förhållanden 
hos leverantörerna.

Hållbarhetsrapportera och beräkna klimatpåverkan
Granular skriver årliga hållbarhetsredovisningar enligt 
de globala riktlinjerna Global Reporting Initiative (GRI). 
Rapporten innehåller klimatberäkningar för Granular 
samt den indirekta påverkan vi har i leverantörsledet.

Arbetar med transparens
En viktig del i hållbart företagande är transparens. Bola-
gen välkomnar också aktieägare, journalister och andra 
intressenter att besöka vår verksamhet i fält. Både under 
2012 och 2013 har resor till Paraguay, där aktieägare  
bjudits in, arrangerats. 

Nätverkar med liknande aktörer
Att lära sig från andra och dela våra erfarenheter med  
andra företag och organisationer är inspirerande och 
lärorikt. Genom medlemskap i organisationer såsom 

Social Venture Network (www.svnsweden.se) och SEDEX 
Global (www.sedexglobal.com) träffar bolaget andra  
aktörer som också brinner för hållbarhetsfrågor. 

arbetet i paraguay

Förbättrade inkomstmöjligheter 
Dotterbolaget Granular Paraguay S.A. och Fundación  
Granular ger arbetstillfället både i stad och på  
landsbygden i Paraguay. Huvudkontoret ligger i  
huvudstaden Asunción och två planskolor finns söder 
och öster om Asunción. De anställdas löner har förbättrats 
då stiftelsen betalar relativt höga löner i relation till andra 
organisationer som har liknande aktiviteter i regionen. 
Stiftelsen har även öppnat bankkonton för de anställda, 
något som majoriteten inte hade tidigare. Lönerna betalas 
nu till kontona, något som är mer säkert och transparent 
än att betala kontant. Ytterligare en positiv effekt av att de 
anställda har bankkonton är att det ökar deras möjligheter 
att få krediter. 
 Även bönderna erbjuds en stabil inkomst när de börjar 
odla stevia. Femåriga avtal skrivs med bönderna och då 
stevia skördas vid tre tillfällen under året är det möjligt 
för bönderna att få en inkomst i kontanter vid tre tillfällen 
varje år. Detta är en stor skillnad från till exempel bomull 
eller sojabönor som endast skördas en gång per år.

Ansvarsfull arbetsgivare 
Granular Paraguay S.A. och Fundación Granular vill bidra 
till att stegvis förbättra arbetsförhållandena i landet. Ett 
praktiskt exempel är föräldraledighet då både bolaget och 
stiftelsen erbjudit en månads extra betald föräldraledighet. 
Enligt paraguayansk lag har kvinnor rätt till 3 månaders 
betald ledighet i samband med barns födelse men Granu-
lars interna praxis i Paraguay är 4 månader samt att erbjuda 
flexibla arbetstider när modern börjat arbeta igen.

Projektfinansiering genom nationella och internationel-
la aktörer

Tack vare företagets hållbarhetsprofil är det möjligt att få 
delfinansiering för delar av stiftelsens verksamhet. Under 
2010–2013 har totalt en miljon euros i delfinansiering via 
nationella och internationella projekt inbringats och detta 

Hållbarhet
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har avsevärt bidragit positivt till expansionsplanerna. De 
största finansiärerna är ICCO, en holländsk bistånds- 
organisations, samt DEG som är en tysk utvecklingsbank. 
Utöver det har delfinansiering kommit från IDB  
(Inter-American Development Bank), USAID och  
Paraguays jordbruksministerium.
 Exempel på projekt som genomförts är inköp och  
distribution av bevattningssystem till bönderna och  
utbildningsinsatser.

Utbildningsmaterial för steviabönder
Information och kunskapsöverföring är ett viktigt verk-
tyg i att skapa hållbar utveckling och Fundación Granu-
lar har utvecklat en manual på hur man odlar stevia  
enligt Good Agricultural Practice (GAP). Manualen 
delas ut bland bönderna som en del i det utbildning-
spaket de får och är skriven på spanska. Den innehåller 
även delar på Guaraní, vilket är ett officiellt major-
itetsspråk som talas av en stor del av befolkningen, för 
att bönderna ska kunna ta till sig materialet på bästa sätt.

Forsknings- och utvecklingsprojekt för  
bättre skördar 
Det senaste året har stiftelsen fokuserat på ett FoU-pro-
jekt gällande metoder för att förbättra jordkvaliteten. 
Detta kommer i längden bidra till högre skördar då 
jordkvaliteten och bevattning är de viktigaste komponen-
terna för en lyckosam skörd.

Utmaningar i fält
De främsta utmaningarna som finns för en expansion av 
odlingsarealer och ökade volymer bladråvara är torka, 
jordkvalitet och personal- och utbildningsfrågor. För att 
hantera torkan görs ett stort arbete för att assistera bön-
derna att få tillgång nödvändigt bevattningssystem. 
 Jordkvaliteten kan förbättras genom att bearbeta 
jorden med organiskt material innan plantering. Stiftelsen 
förser därför bönderna med frön som de sedan själva kan 
producera organiskt material av. Materialet arbetas sedan 
in i jorden vilket förbättrar jordkvaliteten och därmed 
steviaskörden. 
 Personalfrågor i fält är tidskrävande och det krävs nog-
grann uppföljning för att nå de önskade resultaten. Det 
har också visat sig vara en utmaning att hitta personer 
i ledande positioner som både har förmågan att leda ett 
internationellt projekt och vara arbetsledare, samtidigt 
ha stor kunskap om det lokala samhället. Stiftelsen ägnar 
också mycket resurser till att utbilda bönder att ta han om 
plantorna på bästa sätt. Kunskap är nyckeln till att odla 
stevia på ett hållbart och effektivt sätt.

arbetet i kina

Bolaget genomför kontinuerliga revisioner av våra part-
ners i Kina. Tack vare detta arbete har en av leverantörer 
inlett en ombyggnation av raffinaderiet vilket resulterat 
i förbättrad arbetsmiljö och förbättringar i elsäkerhet. 
Vidare har bolagets interna expertis assisterat lever-
antörerna i att utveckla sina testmetoder vilket har lett till 
förfinade testtekniker av internationell klass.
 En av utmaningarna i Kina är att få direktkontakt med 
bönderna för att bidra med kunskap om förbättrade och 
hållbara produktionsmetoder och Bolaget har genomfört 
en pilotstudie hur detta kan hanteras. Bolaget strävar efter 
att anställa en lokal agronom för att driva projektet vidare 
och fungera som kontaktperson till Granular AB. 
 Granulars representant i Kina, Li Min, är medlem i 
China Stevia Association (CSA) och 2011-2013 har hon 
varit en av talarna på organisationens årliga konferenser. 
Under den senaste presentationen gav hon medlemmarna 
en uppdatering av utvecklingen på den Europeiska stevia-
marknaden. 
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Effektiv transport
Steviaextrakt är 300 gånger sötare än socker. I stället 
för att använda 30 000 kg socker kan en livsmedels- 
producent använda 100kg i en produkt och få samma 
grad av sötma. Detta minskar transportmängderna 
och därmed utsläppen signifikant då stevia har lägre 
fraktvolymer.

Effektiv odling
Det är fyra till fem gånger mer landeffektivt att odla 
stevia jämfört med socker ur ett resursperspektiv 
såsom yta, användning av vatten, agrokemikalier etc. 
Från en hektar sockerrör kan man utvinna omkring 8 
200 kg brunt socker, medan samma yta steviaodling 
kan utvinna upp till 135 kg steviaextrakt, vilket mots-
varar 40 000 kg.

stevia- en hållbar gröDa

6 000 000

1 550

115 000

110 000

2013 i siffror

plantor producerades och distribuerades till bönder

personer påverkades positivt av vårt arbete

Euros kom in i delfinansiering av verksamheten genom projekt

USD investerades indirekt i lokalsamhället

Paraguay

Hållbarhet
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styrelse

Styrelsen för Granular består av ordföranden Carl Horn af 
Rantzien samt ledamöterna Carl-Mikael Bergendahl,  
Monica Engström, Zanna McFerson och Christoffer Horn 
af Rantzien. Arne Myhrman är sedan 2008 bolagssekreter-
are. Nedan följer en beskrivning av dessa personer.
 
Carl Horn af Rantzien, styrelseordförande
Carl Horn af Rantzien, född 1946, tog studentexamen vid 
Mörby Läroverk i Danderyd och bedrev därefter studier i 
kvartärgeologi, mineralogi, paleontologi och pedagogik 
vid Stockholms Universitet. Efter att ha startat och drivit 
restaurangen Lammet och Grisen på Öland tillsammans 
med sin hustru i 9 år sålde Carl anläggningen 1977 och 
startade rökfrihetskampanjen, A Non Smoking Generation 
1978. 1984 blev Carl Limited Partner i den amerikanska  
venture capital fonden Ventana Growth Funds från  
San Diego med ansvar för dess verksamhet i Europa.  
Under slutet av 1990-talet drev Carl riskkapitalbolaget 
KOI med fokus på investeringar inom IT. Carl är även 
grundare av Granular och var Granulars VD till och med 
2012 då han valdes till styrelseordförande och rådgivare 

inom strategiska frågor. Carl har för sitt intresse för 
affärsverksamhet i gränslandet mellan filantropi och sam-
hällsnyttiga uthålliga affärsmodeller erhållit bland annat 
det första Giraffpriset 2011. Carl har även suttit i styrelsen 
för European Stevia Association 2005-2011. Därefter har 
Carl varit medgrundare till International Stevia Council, 
den globala intresseorganisationen för Steviaindustrin, 
och var även dess förste ordförande. För sitt utveckling-
sarbete i Paraguay utsågs Carl till Paraguayansk  
Honorärkonsul i Sverige 2006.

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot av Östgöta Bergslags 
AB, Kambrium Sverige AB, Granular Business Develop-
ment AB samt suppleant i Koi AB.
Innehav i Granular AB: 3 359 084 aktier via delägt bolag.

Carl-Mikael Bergendahl, styrelseledamot (vice styrelse-
ordförande)
Carl-Mikael Bergendahl, född 1982, är utbildad vid 
handelshögskolan Bocconi i Milano. Carl-Mikael har en 
gedigen och bred erfarenhet från den svenska dagligvar-
uhandeln och har bland annat arbetat med butiksetabler-

Styrelse och ledande befattningshavare

Från vänster: Zanna McFerson, Carl-Mikael Bergendahl, Carl Horn af Rantzien, Monica Engström och Christoffer Horn af Rantzien.
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Styrelse och ledande befattningshavare
ing i samband med avskaffandet av apoteksmonopolet. 
För närvarande är Carl-Mikael  
regionsansvarig detaljhandel för City Gross,  
Bergendahls Food AB.

Övriga styrelseuppdrag: Carl-Mikael är idag ledamot i 
Bergendahl &Food AB, VCFire System AB, Bergendahl 
Food Holding AB och CMBM Invest AB samt suppleant i 
Bergendahl Son AB och Bergendahl Fashion AB.
Innehav i Granular AB: 7 346 aktier, konvertibelt skulde-
brev om 500 000 kronor.

Monica Engström, styrelseledamot
Monica Engström, född 1958, är idag ägare och verk-
ställande direktör i Monen Holding AB med tillhörande 
dotterbolag. Monen Holding AB äger 49 procent av 
engcon Holding AB som startades 1990 av Monica och 
hennes dåvarande make Stig. Engcon har en unik produkt 
som utvecklats och marknadsförts på ett föredömligt 
sätt. Bolaget har prisats på många olika sätt och utsetts 
till såväl Gasell som Maratongasell av tidningen Dagens 
Industri.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Jit Mech 
se Produktion AB och Jit Mech se Industri AB, ledamot 
i Mähler International AB med tillhörande dotterbolag, 
engcon Holding AB med tillhörande dotterbolag, Rör-
strömsälvens Jakt & Fiske Upplevelser AB och NorrZ 
Förvaltning AB.
Innehav i Granular AB: 428 698 aktier genom bolag, 
teckningsoptioner motsvarande 50 000 aktier.
 
Christoffer Horn af Rantzien, styrelseledamot
Christoffer Horn af Rantzien, född 1973, har en Bacheleor 
of Fine Arts från Marymount Manhattan College, NY. 
Christoffer är mat- och dryckesexpert med en gedigen 
entreprenörsbakgrund och mycket goda kontakter inom 
upplevelse- och besöksnäringen. Christoffer har varit 
grundare, restaurangchef och VD för Allmänna Galleriet 
925 AB. Restaurangen kombinerade samtida urban konst 
med högkvalitativ mat och dryck och blev DI Gasell- 

företag 2007. Christoffer har även varit Grundare och VD 
för eventföretaget Enskilda Galleriet i Sverige AB, grun-
dare och partner i Publik och Publik03-restaurangerna i 
PUB- varuhuset samt suttit i Sveriges Hotel och Restau-
rangföretagares styrelse i sex år. Idag arbetar Christoffer 
som konsult inom produktutveckling och kommunikation 
i mat- och dryckesbranschen samt HORECA.

Övriga styrelseuppdrag: Suppleant i Millenium AB,  
La Floresta Winecompany AB och Enskilda Galleriet i 
Sverige AB.
Innehav i Granular AB: 2 400 aktier via bolag.

Zanna McFerson
Zanna McFerson, född 1965,innehar en MBA , Marketing/
Marketing Management från University of Iowa. Zanna 
har haft en över 20 år lång karriär på livsmedelsingredi-
ensföretaget Cargill, amerikas största privatägda företag. 
Under åtta var Zanna affärsansvarig för utvecklingen av 
Cargills steviabaserade sötningsmedel Truvia®. I denna 
position ledde hon ett globalt team med resurser inom 
forskning och utveckling, agronomi, logistik, veten-
skapliga och regulatoriska frågor liksom försäljning 
och marknadsföring. Hon har spelat en ledande roll att i 
grunden förändra industrin för sockersubstitut genom att 
skapa konsumentefterfrågan för ett nytt sötningsmedel. 
Under Zannas ledning fick Cargill ett flertal utmärkels-
er inom teknik, PR och marknadsföring samtidigt som 
verksamheten prisats för sitt hållbarhetsarbete. Zanna 
har även varit drivande i att bilda intresseorganisationen 
”The International Stevia Council”, där hon senast var 
dess ordförande. Zannas ansvarsområden omfattar idag 
affärsutveckling, affärs- och produktledningsverksamhet i 
rollen som Chief Business Officer på Amryis Inc., USA, ett 
ledande företag inom förnyelsebara produkter.

Övriga styrelseuppdrag: Inga
Innehav i Granular AB: 0 aktier.



32

bolagssekreterare

Arne Myhrman, Bolagssekreterare 
Arne Myhrman, född 1954, är civilingenjörfrån Kungli-
ga Tekniska Högskolan med inriktning kemi. Arne har 
under många år haft ledande befattningar inom främst-
teknikbolag. Han har tidigare bland annat varit VD för 
den nordiska verksamheten inom Generics Group plc, 
viceVD/CFO på Tjänstepensionsrådgivarna AB samt 
konsult på PA Consulting Group AB och drivit egen 
verksamhet med konsult- och styrelseuppdrag för ett stort 
antal små och medelstora bolag. Arne har också haft friv-
illiguppdrag inom bland annat Stiftelsen Franska Skolan 
och Röda Korset Sollentuna.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande för 
Deltaco AB (publ) som är listat på First North  
samt styrelseordförande i MnO InternationalAB, styrelse-
ledamot i Bifurca AB samt suppleant i BRF Aquarius 1.
Innehav i Granular AB: 0 aktier, teckningsoptioner mots-
varande 100 000 aktier.

leDning

Ledningsgruppen består av Sophia Horn af Rantzien - VD, 
Thomas Backelin - vice VD och Supply Chain Director, 
Joakim Wendt - finansdirektör samt Fredrik Söderhielm - 
marknadsansvarig.

Sophia Horn af Rantzien, VD 
Sophia Horn af Rantzien, född 1978, innehar en Jur. kand 
från Stockholms Universitet och läste även juridik som 
utbytesstudent vid University of Birmingham. Sophia 
Horn har varit specialiserad på bolagsrättsliga frågor 
inom framförallt internationella företagsöverlåtelser och 
har varit biträdande jurist och advokat på MAQS Law 
Firm Advokatbyrå, samt arbetat som Foreign Associate 
på Skadden Arps Slate Meagher & Flom LLP & Affiliates i 
New York, USA. Sophia var styrelsesuppleant i Granular 
AB 2008-2011 och styrelseledamot 2011-2013 samt har 
varit anställd på bolaget sedan januari 2010 som bolags-
jurist, vice VD, tillförordnad VD och sedan maj 2013 VD.

Övriga uppdrag: Suppleant i Granular Business Develop-
ment AB.

Innehav i Granular AB: 215 183 aktier, teckningsoptioner 
motsvarande 100 000 aktier.

Thomas Backelin, Vice VD samt Supply Chain Director
Thomas Backelin, född 1975, är utbildad civilingenjör från 
Industriell Ekonomi på KTH. Thomas inledde sin karriär 
med att starta, driva och efter tre år sälja ett bolag som 
utvecklade mobila internetcommunities till Yahoo Inc. 
i USA. Därefter anställdes Thomas på Yahoo Inc. som 
Global Partner Product Manager för Mobile Instant  
Messaging. Sedan 2008 jobbar Thomas primärt med 
produktions, produkt, logistik och ledningsfrågor på 
Granular.

Innehav i Granular AB: 11 250 aktier, teckningsoptioner 
motsvarande 100 000 aktier.

Joakim Wendt, finansdirektör 
Joakim Wendt, född 1975, är civilekonom från  
Handelshögskolan i Stockholm. Joakim har arbetat i 15 år 
i finansbranschen med finansieringsfrågor och företag-
stransaktioner, senast som Director på Deloitte Corporate 
finance och dessförinnan på HQ Bank och Carnegie. 
Joakim är sedan mars 2014 engagerad i Granular som 
finansdirektör genom ett konsultavtal.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Microraptor AB
Innehav i Granular AB: 0 aktier.

Fredrik Söderhielm, marknadsansvarig 
Fredrik Söderhielm, född 1975, är utbildad vid Berghs 
School of Communications, Uppsala Universitet och  
Officershögskolan i Umeå. Fredrik har tidigare varit  
Generalsekreterare för A Non Smoking Generation, 
ansvarig för reklamtävlingen Guldägget, och arbetat 
i Försvarsmakten. Därtill har Fredrik bedrivit konsult-
verksamhet som egen företagare och innehaft ett flertal 
styrelse och advisoryboard uppdrag. 

Övriga uppdrag: Kommersiella och ideella engagemang i 
flera företag och organisationer.
Innehav i Granular AB: 0
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övriga upplysningar om styrelse och leDning

Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstämma. En 
styrelseledamot äger rätt att när som helst frånträda sitt 
uppdrag. Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda 
arbetsordning. Verkställande direktörens arbete regleras 
genom instruktioner för VD. Såväl arbetsordning som 
instruktioner fastställs årligen av Bolagets styrelse. Frågor 
som rör revisions- och ersättningsfrågor beslutas direkt av 
Bolagets styrelse. Bolaget är inte skyldigt att följa svensk 
kod för bolagsstyrning och har heller inte frivilligt  
förpliktigat sig att följa denna.
 Det finns familjeband mellan Bolagets grundare och 
styrelseordförande Carl Horn af Rantzien och VD Sophia 
Horn af Rantzien som är Carls dotter samt styrelseleda-
moten Christoffer Horn af Rantzien som är Carls son. 
Vidare är vice VD Thomas Backelin kusin till VD Sophia 
Horn af Rantzien och styrelseledamoten Christoffer Horn 
af Rantzien.
 Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningsha-
vare kan nås via Bolagets adress.
 Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattnings- 
havare har dömts i bedrägerirelaterade mål under de  
senaste fem åren och har heller inte haft näringsförbud 
under de senaste fem åren. Det finns inga anklagelser 
eller sanktioner från bemyndigade myndigheter  
(däribland godkända yrkessammanslutningar) mot dessa 
personer och inga av dessa personer har under de senaste 
fem åren av domstol förbjudits att ingå i förvaltnings-, 
lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller 
övergripande funktioner i företag.
 Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befat-
tningshavare under de senaste fem åren varit inblandad 
i konkurs, försatts i tvångslikvidation eller satts under 
konkursförvaltning.
 Styrelseordförande Carl Horn af Rantzien avslutade sin 
anställning den 31 december 2013 och har därefter tecknat 
ett konsultavtal med Bolaget. Vid uppsägning från företa-
gets sida har Sophia Horn af Rantzien en uppsägningstid 
på sex månader och avtal om bonusersättning, men inget 
avtal beträffande avgångsvederlag. Utöver detta finns inte 
några bonusavtal, kontrakterade avgångsvederlag eller 
därmed jämställda ersättningar till styrelseledamöter och 
VD. Det finns inte heller några villkorade ersättningar 

eller naturaförmåner att redovisa och inte heller några 
avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller liknande 
förmåner efter avträdande från tjänst.

Styrelse och ledande befattningshavare
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Aktiekapitalets utveckling

händelse

Bolagets bildande

Nyemission

Split 1:100

Nyemission

Nyemission

Nyemission

Teckningsoptioner

Konv. skuldebrev

Konv. skuldebrev

Konv. skuldebrev

Teckningsoptioner

Konv. skuldebrev

Split 1:50

Apport GBD

Konv. skuldebrev

Kvittning skulder

Företrädesemission

Företrädesemission

Konv. skuldebrev

Teckningsoptioner

Konv. skuldebrev

Nyemission

Nyemission

Nyemission

Konv. skuldebrev

Nyemission

Nyemission

Fondemission

Förestående nyemission

Datum

1989-12-01

2008-04-18

2008-04-28

2008-06-16

2008-08-21

2008-11-10

2008-2014

2009-10-13

2009-11-30

2009-12-17

2009-2013

2010-02-24

2010-03-05

2010-03-05

2010-04-20

2010-07-01

2010-08-23

2011-05-24

2011-08-22

2011-2015

2012-02-28

2012-10-31

2012-11-30

2013-10-24

2013-10-25

2013-12-17

2014-01-13

2014-04-01

juni 2014

antal nya aktier

1 000

73

106 227

3 330

18 000

2 500

8 888

6 167

1 665

1 480

7 317 170

75 000

83 250

108 000

503 857

1 029 575

111 110

90 000

70 000

444 899

232 141

174 252

18 448

1 561 054

totalt antal aktier

1 000

1 073

107 300

110 630

128 630

131 130

140 018

146 185

147 850

149 330

7 466 500

7 541 500

7 624 750

7 732 750

8 236 607

9 266 182

9 377 292

9 467 292

9 537 292

9 982 191

10 214 332

10 388 584

10 407 032

10 407 032

11 968 086

kvotvärde kr 

100

100

1

1

1

1

1

1

1

1

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,05

0,05

ak kronor

100 000,00

107 300,00

107 300,00

110 630,00

128 630,00

131 130,00

140 018,00

146 185,00

147 850,00

149 330,00

149 330,00

150 830,00

152 495,00

154 655,00

164 732,14

185 323,64

187 545,84

189 345,84

190 745,84

199 643,82

204 286,64

207 771,68

208 140,64

520 351,60

598 404,30

överkursfond kr

0,00 kr

722 700,00 kr

0,00 kr

2 544 125,00 kr

16 182 000,00 kr

2 247 500,00 kr

591 000,00 kr

7 990 312,00 kr

8 319 283,00 kr

2 246 085,00 kr

208 350,00 kr

1 996 520,00 kr

0,00 kr

43 500,00 kr

2 246 085,00 kr

2 913 840,00 kr

18 052 623,00 kr

14 286 856,00 kr

229 130,00 kr

446 500,00 kr

1 997 758,00 kr

2 698 200,00 kr

2 098 600,00 kr

6 164 988,00 kr

3 245 331,00 kr

2 564 188,00 kr

283 903,00 kr

-312 210,96

15 532 487,30

överkursfond totalt

0

722 700,00 kr

722 700,00 kr

3 266 825,00 kr

19 448 825,00 kr

21 696 325,00 kr

22 287 325,00 kr

30 277 637,00 kr

38 596 920,00 kr

40 843 000,00 kr

41 051 350,00 kr

43 047 870,00 kr

43 047 870,00 kr

43 091 370,00 kr

45 337 455,00 kr

48 251 295,00 kr

66 303 918,00 kr

80 590 774,00 kr

80 819 904,00 kr

81 266 404,00 kr

83 264 162,00 kr

85 962 362,00 kr

88 060 962,00 kr

94 225 950,00 kr

97 471 281,00 kr

100 035 469,00 kr

100 319 372,00 kr

100 007 161,04 kr

115 539 648,34 kr

Aktiekapitalet i Granular ska uppgå till lägst 500 000 
kronor och högst 2 000 000 kronor fördelat på lägst  
10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier. Det finns 
ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i  
moderbolagets tillgångar och resultat, samt berättigar till 
en röst på bolagsstämman. Granulars aktiekapital uppgår 
till 520 351,60 kronor fördelat på 10 407 032 aktier. Kvot-
värdet är 0,05 kronor. Bolagets aktiebok förs av Euroclear. 
ISIN-koden är SE0002695627.

Granulars största aktieägare per 31 mars 2014

namn:
Östgöta Bergslags AB
Länsförsäkringar Skåne
Michael Zell
Monen Holding AB
Raymond Karlsson
Länsförsäkringar Kalmar Län
Länsförsäkringar Bergslagen
Arne Kullgren
CJ Hall & Co AB
Länsförsäkringar Älvsborg
Övriga, 164 st
totalt

aktier:
3 359 084
1 101 400
487 701
428 698
361 440
304 252
288 670
239 060
238 432
227 186
3 371 109
10 407 032

röster:
32,28%
10,58%
4,69%
4,12%
3,47%
2,92%
2,77%
2,30%
2,29%
2,18%
32,39%
100,00%

Aktiekapital och ägarförhållanden
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Aktiekapital och ägarförhållanden
utDelning

Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna 
medför rätt till utdelning från och med verksamhetsåret 
2014. Den som på fastställd avstämningsdag är införd 
i aktieboken skall anses behörig att mottaga utdelning 
och vid fondemission ny aktie som tillkommeraktieägare, 
samt att utöva aktieägarens företrädesrätt att deltaga i 
emission. I det fall någon aktieägare inte kan nås genom 
Euroclear (eller motsvarande) kvarstår dennes fordran på 
utdelningsbeloppet och begränsas endast genom regler 
om preskription. Vid preskription tillfaller utdelnings- 
beloppet Bolaget.
 Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller  
särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför  
Sverige och utbetalning sker via Euroclear (eller mots-
varande) på samma sätt som för aktieägare bosatta i 
Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemma- 
hörande i Sverige utgår dock normal svensk kupongskatt.

utspäDning

Vid fullteckning i Nyemissionen ökar antalet aktier med 
1 561 054 aktier. Detta innebär en utspädning om cirka 
15 procent, varvid med utspädning avses antalet nyemit-
terade aktier i förhållande till det totala antalet aktier efter 
att Nyemissionen registrerats. Om Övertilldelnings- 
optionen utnyttjas kan antalet aktier öka med ytterligare 
600 000 aktier varvid den totala utspädningen inklusive 
Nyemissionen uppgår till 21 procent.

lock-up

Större aktieägare, däribland grundare, styrelse och VD, 
har förbundit sig genom ett så kallat lock-up avtal att 
behålla åtminstone 90 procent av dem innehavda aktier i 
Bolaget under de närmaste 12 månaderna efter den första 
handelsdagen för Bolagets aktie på Alternativa aktie-
marknaden. Totalt omfattar dessa förbindelser 60 procent 
av aktierna i Bolaget före Nyemissionen. Utan hinder av 
ovanstående får dock aktier avyttras enligt villkoren i ett 
offentligt erbjudande om köp av aktier eller avyttring ske 
av tilldelade emissionsrätter och inlösenrätter. Undantag 
från ovanstående förbindelse kan även medges av Gran-

ulars styrelse om särskilda skäl föreligger och en försäl-
jning bedöms kunna genomföras genom ett kontrollerat 
förfarande som ej kan förväntas medföra en väsentligt 
negativ påverkan på aktiekursen.

emissionsbemynDiganDe

Årsstämma i Granular den 25 mars 2014 beslutade att 
bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under 
tiden intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av 
upp till 2 500 000 aktier, mot kontant betalning, genom 
kvittning eller apport, eller att aktie skall kunna tecknas 
med andra villkor.

planeraDe emissioner

Bolaget har på grund av likviditetsbrist sedan hösten 2013 
vid ett flertal tillfällen tvingats uppta lånefinansiering från 
bland annat styrelseledamöter och större aktieägare. Som 
en del av dessa låneöverenskommelser avser Styrelsen att 
kalla till en extra bolagsstämma att hållas så snart prak-
tiskt genomförbart samt föreslå stämman att besluta om 
emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner med 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt nedan:

•	 Riktad emission av totalt 560 598 aktier till  
10 långivare varav en ledamot i Bolagets styrelse 
med kontant betalning till pris per aktie motsvarande 
nominellt belopp om 0,05 kronor. 

•	 Riktad emission om 489 441 aktier till  
Garanterna, i den mån garantin inte behöver  
utnyttjas i Nyemissionen, med betalning genom kvit-
tning av fordringar på Bolaget om totalt 4,1 miljoner 
kronor. 

•	 Riktad emission av konvertibla skuldebrev om totalt 
1 000 000 kronor till CJ Hall & Co AB med betalning 
genom kvittning av fordran på Bolaget om  
motsvarande belopp. Vid full konvertering kan  
de konvertibla skuldebreven ge upphov till högst  
100 000 nya aktier från och med april 2016.

Aktiekapital och ägarförhållanden
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•	 Riktad emission av konvertibla skuldebrev om totalt 
875 000 kronor till 3 långivare, däribland styrelse-
ledamoten Carl-Mikael Bergendahl, med betalning 
genom kvittning av fordran på Bolaget. Konvertibler-
na avses konverteras omedelbart till aktier och ge 
upphov till 87 500 nya aktier. 

•	 Riktad emission av teckningsoptioner till 6 långivare 
med kontant betalning. Teckningsoptionerna som 
kan utnyttjas till och med 31 mars 2017 berättigar 
innehavarna att teckna totalt 535 708 nya aktier.

Totalt ger ovanstående riktade emissioner upphov till  
1 050 039 nyemitterade aktier, konvertibla skuldebrev som 
kan ge upphov till 87 500 nya aktier och tecknings- 
optioner som kan ge upphov till 535 708 nya aktier.
 Styrelsen bedömer att Bolaget fram tills dess att likvid 
influtit från Nyemissionen kan komma att behöva uppta 
ytterligare lånefinansiering vilken kan komma att kvittas 
mot högst 250 000 nya aktier i en riktad emission på 
ovan beskrivna extra bolagsstämma. Det kan heller inte 
uteslutas att Bolaget kan komma att genomföra ytter-
ligare kapitalanskaffningar i framtiden med eller utan 
företrädesrätt för befintliga aktieägare för att tillvarata 
strategiska möjligheter vad gäller uppbyggnaden av egen 
raffinaderiproduktion i Paraguay.

konvertibler 

Bolaget har tre konvertibla skuldebrev utgivna till ett 
värde av totalt 4 750 000 kronor. Dessa innehas av sam-
manlagt 10 personer och företag. De konvertibla skulde-
breven kan vid konvertering ge upphov till högst 211 607 
nya aktier. Nedan beskrivs villkoren för dessa i korthet. 
 Ett konvertibelt skuldebrev om 2,5 miljoner kronor ut-
givet under 2011 löper med ränta om 3 månaders STIBOR 
plus 4½ procent och skall konverteras senast den 15 juli 
2014. Konverteringskursen skall vara tolv procent lägre än 
senast genomförda nyemission av aktier, dock lägst 40,00 
kronor per aktie. Under maj 2014 har avtal slutits med 
innehavare av denna konvertibel motsvarande totalt  
875 000 kronor om att kvitta innehavd konvertibel till en 

ny konvertibel med omedelbar konvertering till aktier 
förutsatt godkännande på extra bolagsstämma enligt 
ovan.
 Ett konvertibelt skuldebrev om 250 000 kronor, utgivet 
mars 2012 löper med ränta om 3 månaders STIBOR plus 
3½ procent ränta och skall konverteras senast den 15 juli 
2014. Konverteringskursen skall vara sex procent lägre än 
senast genomförda nyemission av aktier, dock lägst 40,00 
kronor per aktie.
 Ett konvertibelt skuldebrev om 2,0 miljoner kronor 
utgivet i januari 2013 löper med ränta om 3 månaders STI-
BOR plus 5½ procents ränta och skall konverteras senast 
15 februari 2016. Konverteringskursen skall vara 14,00 
kronor per aktie eller samma lägre konverteringskurs om 
bolaget före den 15 februari 2016 emitterar en ny konverti-
bel med lägre konverteringskurs. 

teckningsoptioner

Nedan beskrivs i korthet utestående optionsprogram. 
Bolaget avser under 2014 att se över utestående incita-
mentsprogram för att säkerställa att dessa reflekterar nu 
gällande kursnivå.
 Ett under 2008 utgivet teckningsoptionsprogram till 
styrelse och nyckelmedarbetare ger innehavarna  
möjlighet att teckna sammanlagt 500 000 aktier mellan 
den 1 juni 2016 till och med den 31 juli 2016. En option ger 
rätt att teckna en aktie till kurs om 30 kr per aktie.
 Ett under 2011 utgivet teckningsoptionsprogram till 
nyckelmedarbetare ger innehavarna möjlighet att teckna 
sammanlagt 475 000 aktier mellan den 1 juni 2017 och den 
31 juli 2017. En option ger rätt att teckna en aktie till kurs 
om 57 kronor per aktie.

övrigt

Såvitt styrelsen känner till föreligger inga aktieägaravtal 
mellan Bolagets ägare.



37

Nedan presenteras en översiktlig beskrivning av den finansiella utvecklingen i Granularkoncernen för de tre senaste 
räkenskapsåren samt de första kvartalen 2013 och 2014. Reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2011, 2012 och 
2013 inklusive redovisningsprinciper och andra tilläggsupplysningar samt revisionsberättelser införlivas i detta mem-
orandum genom hänvisning. Delårsrapport för det första kvartalet 2014 införlivas även den genom hänvisning. Denna 
har ej granskats av Bolagets revisorer. Dokumenten, som skall läsas som en del av detta memorandum, finns tillgängliga 
på Bolagets hemsida, www.realstevia.com.

1 Intäkter för januari - mars 2014 innehåller ej försäljning av bladråvara om cirka 0,5 miljoner kronor vilken vid periodens slut var fakturerad men ej levererad.

2 Genom ingångna avtal med vissa av Bolagets långivare efter periodens utgång har de kortfristiga skulderna minskats med cirka 12 miljoner kronor.För mer 

information se rubrik ”Finansiell ställning” i detta avsnitt.

kommentarer till Den finansiella utvecklingen

Intäkter och resultat
Intäkterna har sedan Bolagets bildande i allt väsentligt 
varit hänförliga till försäljning av steviaextrakt. Med 
undantag för intäkter hänförliga till ett fåtal kunder som 
lanserat produkter med stevia som sötningsmedel, har de 
volymer som sålts i huvudsak avsett mindre kvantiteter 
ämnade för utveckling av nya produkter. Intäkterna har 
därigenom varit ringa i förhållande till Bolagets leveran-
skapacitet. Under det första kvartalet 2014 uppgick intäk-
terna till 0,5 miljoner kronor. Utöver dessa erhöll Bolaget 
även en order avseende paraguyansk bladråvara om cirka 
0,5 miljoner kronor vilken per utgången av perioden var 
fakturerad men ej ännu levererad. 
 I syfte att positionera sig inför en kommande marknad-
stillväxt har Bolaget byggt upp den organisation som 

krävs vilket inneburit att kostnaderna historiskt har övers-
tigit intäkterna. Detta har medfört att Bolaget för samtliga 
historiska år uppvisat ett negativt resultat. Under 2013 
belastades även resultatet av nedskrivningar av lager om 
3,6 miljoner kronor på grund av sjunkande marknadspris 
för en av Bolagets produkter.

Kassaflöde
Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten har 
varit negativt eftersom intäkter från försäljning hittills 
inte täckt kostnaderna. Istället har det positiva kassaflödet 
kommit från finansiering genom nyemissioner, lån och 
konvertibla skuldebrev.

Finansiell översikt

TUSENTALS KRONOR

Intäkter

Rörelseresultat

Resultat efter finansiella poster

Likvida medel

Varulager

Eget kapital

Skulder

    varav kortfristiga

Balansomslutning

2011

1 833

-17 909

-18 218

5 890

41 979

27 915

26 271

17 816

54 186

jan–dec jan–dec jan–dec jan–mars jan–mars

2012

2 278

-13 984

-14 606

462

41 275

20 035

28 408

19 280

48 443

2013

1 655

-21 885

-23 078

534

36 972

8 828

33 349

29 735

42 177

2013

370

-3 255

-3 448

934

40 934

16 697

33 229

22 101

49 926

2014

542

-3 754

-3 931

508

36 717

5 237

36 265

33 501

42 352

1

2

finansiell utveckling i sammanDrag:
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Tendenser
Bolaget upplever i dagsläget ett väsentligt större intresse 
för stevia från livsmedelsindustrin än tidigare. Antalet 
förfrågningar om formuleringshjälp och storleken på 
lämnade offerter indikerar att kunder börjar gå från prov-
formulering till produktion. Även om nivåerna fortfarande 
är mycket låga uppvisar orderutvecklingen en mycket 
positiv trend. Per utgången av mars månad uppgick årets 
sammanlagda ordervärde till 1,0 miljon kronor vilket kan 
jämföras med samma period 2013 då ordervärdet uppgick 
till 0,3 miljoner kronor. Givet ovan beskrivna utveckling 
förväntas omsättningen för innehavande år att öka väsen-
tligt jämfört med tidigare år.

Finansiella mål
Granular ska bli den ledande europeiska leverantören av 
högkvalitativ och hållbart producerad stevia till mat- och 
dryckesindustrin. Det är styrelsens mål att Granular inom 
en treårsperiod ska nå en omsättning om minst 650 mil-
joner kronor och en rörelsemarginal om 20 procent.  
Vidare är målet att senast 2017 uppnå ett marknadsvärde 
om lägst 2 miljarder kronor varvid en försäljning eller 
notering av Bolaget skall ske. Marknadsvärdet skall 
uppnås genom försäljning av högkvalitativ stevia och 
eventuellt även genom företagsförvärv.

Finansiell ställning
Bolagets balansräkning domineras på tillgångssidan av 
varulagret som uppgick till 36,7 miljoner kronor per 31 
mars 2014. Likvida medel uppgick till 0,5 miljoner kronor. 
Det egna kapitalet uppgick till 5,2 miljoner kronor mots-
varande en soliditet om 12,4 procent. Skulderna uppgick 
till 36,3 miljoner kronor varav 33,5 miljoner kronor var 
kortfristiga.
 För att likviditetsmässigt kunna prioritera Bolagets 
expansion har Bolaget under april och maj 2014 fört disk-
ussioner med långivare avseende hantering av kortfristiga 
lån och i ett antal fall lyckats nå överenskommelser som 
innebär förlängd amorteringsplan eller kvittning till  
aktier alternativt lån med längre löptid. Kvittning till 
aktier avses ske antingen genom utnyttjande av lämnat 

garantiåtagande i Nyemissionen eller genom riktad 
emission till dessa långivare efter Nyemissionens genom-
förande förutsatt godkännande vid extra bolagsstämma. 
Sammantaget innebär dessa överenskommelser att 
Bolagets kortfristiga skulder minskats med 12,1 miljon-
er kronor varav 8,4 miljoner kronor omförhandlats till 
långfristiga lån och resterande 3,8 miljoner kronor avses 
kvittas till aktier. Bolagets kortfristiga skulder uppgår vid 
avgivandet av Memorandumet till 18,5 miljoner kronor.

Rörelsekapital
Det befintliga rörelsekapitalet är enligt Styrelsens 
bedömning inte tillräckligt för de aktuella behoven under 
åtminstone 12 månader framåt i tiden räknat från daterin-
gen av Memorandumet. För att tillföra Bolaget rörelseka-
pital genomför Bolaget nu Nyemissionen. För att Bolaget 
ska kunna driva den löpande verksamheten i önskvärd 
takt i minst 12 månader framåt bedömer Styrelsen att det 
krävs det att Bolaget tillförs cirka 14,5 miljoner kronor 
efter emissionskostnader genom Nyemissionen. Det 
bedömda kapitalbehovet är baserat på Bolagets löpande 
kostnader och förväntad försäljning, vilken i hög grad är 
beroende av marknadens utveckling och lanseringar av 
nya produkter med stevia av nya kunder. I det fall Gran-
ular inte tillförs det kapital som krävs för de kommande 
12 månaderna kommer Bolaget att undersöka alternativa 
finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaf-
fning, alternativt expandera långsammare än planerat 
tills dess att ytterligare kapital kan anskaffas. Styrelsen 
bedömer vidare att Bolaget fram tills dess att likvid från 
Nyemissionen influtit kan komma att behöva uppta ytter-
ligare lånefinansiering om högst 2,0 Mkr vilken antingen 
kan kvittas till aktier i en riktad emission om högst  
250 000 aktier eller återbetalas när Bolaget uppvisar 
positivt kassaflöde.

Tidpunkter för ekonomisk information
Delårsrapport för april - juni 2014 beräknas offentliggöras 
den 27 augusti 2014.
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Investeringar i aktier är förenade med risktagande och 
olika faktorer påverkar värdet på aktien liksom likviditeten 
och möjligheten att handla i aktien. Innan en investerare 
beslutar sig för att investera i Granulars aktier bör inne-
havaren därför beakta de riskfaktorer som beskrivs nedan, 
beakta all övrig information i detta memorandum samt 
göra en allmän omvärldsbedömning. 
 Nedan beskrivs utan inbördes rangordning några av 
de riskfaktorer och förhållanden som bedöms ha väsentlig 
betydelse för Granulars framtida utveckling. Beskrivningen 
nedan är inte fullständig utan även andra risker kan aktu-
aliseras för Granular och dess aktieägare. Ytterligare risker, 
bland annat sådana som för närvarande inte är kända för 
Bolaget eller som Bolaget inte uppfattar som väsentliga i 
nuläget, kan framdeles få väsentlig inverkan på Granulars 
verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Framtida kapitalbehov och finansieringsförmåga 
Det kan inte uteslutas att kapital kan komma att behöva 
anskaffas för att finansiera Granulars framtida verksam-
het och fortsatta expansion. Detta kan komma att ske i ett 
marknadsläge som är mindre gynnsamt än idag. Kapital-
behov kan komma att aktualiseras i situationer där extern 
finansiering endast kan ske till villkor som är mindre för-
delaktiga än vad styrelsen för Bolaget anser att villkoren 
är idag. Dessa villkor kan komma att ha en negativ 
inverkan på Granulars verksamhet eller aktieägarnas 
rättigheter. Om Bolaget skaffar finansiering genom att 
emittera aktier eller aktierelaterade instrument kan Bola-
gets aktieägare komma att drabbas av utspädning medan 
skuldfinansiering, om sådan är tillgänglig för Bolaget, kan 
innehålla begränsande villkor som kan inskränka Bola-
gets flexibilitet. Det kan inte garanteras att nytt kapital 
kan anskaffas då behov uppstår eller att det kan anskaffas 
till för Bolaget acceptabla villkor.

Organisationen 
Bolaget har en relativt liten organisation vilket medför ett 
beroende av enskilda medarbetare. Verksamhetens fram-
tida utveckling beror i stor utsträckning på företagsled-
ningens och andra nyckelpersoners kunskap, erfarenheter 

och engagemang. Bolaget skulle kunna påverkas negativt 
om någon eller flera medarbetare lämnar sin anställning. 
Det är inte heller säkert att Bolaget i framtiden kan 
rekrytera ny kvalificerad personal i den utsträckning och 
den takt som Bolaget önskar.

Marknadsutveckling för stevia
Marknaden för stevia är ännu ung vilket gör att den fram-
tida utvecklingen är mycket svår att förutse. En sämre 
utveckling av efterfrågan på stevia än vad som förväntas 
eller en försämrad prisutveckling kan väsentligt påverka 
Granulars verksamhet, framtidsutsikter samt finansiella 
ställning negativt.

Konkurrenssituation
Granular agerar på en konkurrensutsatt marknad och 
det finns idag flera konkurrenter som erbjuder liknande 
produkter. En del av dessa konkurrenter har betydligt 
större finansiella resurser till sitt förfogande än Granular. 
Konkurrensen kan även komma att öka ytterligare i takt 
med att nya företag etablerar sig. Det finns inga garantier 
för att Granular i framtiden kommer att kunna erbjuda 
stevia på tillräckligt konkurrenskraftiga villkor. En sådan 
utveckling skulle kunna få en negativ påverkan på Bola-
gets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Beroende av externa leverantörer 
Granular är beroende av externa leverantörers kval-
itetssäkring, tillgänglighet och leverans av steviaprodukter. 
Försenade eller uteblivna leveranser kan komma att få 
negativa effekter för Bolaget.

Aktiens kursutveckling 
Aktieägande är per definition ett risktagande. Det finns 
inga garantier för en positiv utveckling av aktiekursen. 
Eftersom en aktieinvestering kan sjunka i värde är det 
inte säkert att en investerare kan komma att få tillbaka 
satsat kapital eller något kapital alls. Priset på aktien 
påverkas av direkta faktorer som bolagets resultat och 
finansiella ställning, förändringar i aktiemarknadens 
förväntningar om framtida vinster, utbud och efterfrågan 

Riskfaktorer
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på aktierna, men även av omvärldsfaktorer. Investeringar 
i bolaget bör därför föregås av en noggrann analys av 
bolaget, dess konkurrenter och omvärld samt generell 
information om branschen bolaget är verksam i. 

Likviditet i aktien 
Bolagets aktier planeras att anslutas till Alternativa 
aktiemarknaden och handlas månadsvis. Handel sker 
regelbundet men ej dagligen. På Alternativa aktie-
marknaden handlas de listade bolagen på förutbestämda 
handelstillfällen till ett pris som fastställs i en auktion 
där köparnas och säljarnas bud vägs ihop till en fastställd 
kurs. På så sätt samlas likviditeten till ett tillfälle. Denna 
typ av handel lämpar sig bättre för bolag, likt Granular, 
som i detta skede inte har behov av en daglig handel. Det 
kan däremot inte garanteras att likviditeten i aktien är 
eller kommer vara tillräcklig eftersom bolaget har relativt 
få ägare. Om likviditeten ej är tillräcklig kan det medföra 
svårigheter för aktieägare att förändra sitt innehav. 

Försäljning av betydande antal aktier
Vissa aktieägare, styrelseledamöter och ledande befat-
tningshavare har tecknat s.k. lock-up-avtal om att behålla 
viss andel av dem innehavda aktier i Bolaget under de 
närmaste 12 månaderna efter den första handelsdagen 
för Bolagets aktie på Alternativa aktiemarknaden. Dessa 
ägare kan efter periodens utgång sälja dessa aktier. Se  
vidare under rubriken ”Lock-up” i avsnittet Aktiekapital 
och ägarförhållanden. Kursen i Granulars aktie kan kom-
ma att sjunka till följd av att befintliga aktieägare säljer ak-
tier på aktiemarknaden eller att aktiemarknaden uppfattar 
att en sådan försäljning kan bli aktuell. Sådana försäljnin-
gar kan även försvåra för Granular att ge ut aktier eller an-
dra finansiella instrument i framtiden till det pris och vid 
den tidpunkt som Bolaget bedömer vara lämplig liksom 
ha en negativ inverkan på Bolagets aktiekurs.

Ägare med betydande inflytande
Efter spridningen av ägandet i samband med ansökan 
om listning på Alternativa aktiemarknaden kommer även 
fortsättningsvis ett litet antal aktieägare att äga en väsent-

lig del av samtliga utestående aktier. Dessa aktieägare har 
möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande på för Bolaget 
viktiga förhållanden, däribland utnämning och avsättning 
av styrelseledamöter samt eventuella förslag till fusioner, 
konsolidering eller försäljning av Granulars tillgångar 
och andra företagstransaktioner. Denna koncentration av 
ägarkontrollen kan vara till nackdel för aktieägare som 
har andra intressen än majoritetsägarna. Exempelvis kan 
dessa majoritetsägare fördröja eller förhindra ett förvärv 
eller en fusion även om transaktionen.

Framtida utdelningar 
Bolaget har tidigare ej lämnat utdelning till bolagets 
aktieägare. Tidpunkten för, och storleken på, eventuell 
framtida utdelning föreslås av bolagets styrelse. Styrelsen 
kommer härvid att väga in ett flertal faktorer såsom 
verksamhetens utveckling, resultat, kassaflöden, finansiell 
ställning och expansionsplaner. Det finns risker som kan 
komma att påverka bolagets verksamhet negativt och det 
finns inga garantier för att bolaget kommer att prestera 
resultat som möjliggör framtida utdelningar till sina 
aktieägare. 
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transaktioner meD närståenDe och hu-

vuDägare

Bolaget har upptagit lånefinansiering från VD, Sophia 
Horn af Rantzien, styrelseledamöterna Carl-Michael 
Bergendahl och Monica Engström samt huvudägarna 
Östgöta Bergslags AB och Länsförsäkringar Skåne. Dessa 
förhållanden finns beskrivna nedan under Låneavtal.

immateriella rättigheter

Registrerade varumärken 
I Sverige har Granular följande ordmärken registrerade; 
”Granular’s Real Stevia”, ”Good. Good for you. Good 
for the world”. Ordmärket ”Granulars Real Stevia” och 
figurmärket ”Real Stevia” är registrerat i USA och EU. 
Figurmärket ”Real Stevia” och ”Granulars, Real Stevia” 
är registrerat i följande marknader; Sverige, Australien, 
Kina, Norge, Ryssland, Sydkorea, Japan och Iran. Var-
umärkesansökningar under bearbetning finns i Indien 
och Schweiz.

Registrerade domäner
Granular AB äger följande domäner; www.realstevia.com, 
www.realstevia.se, www.realstevia.eu, www.realstevia.net, 
www.realstevia.org samt www.realstevia.ru . 

intellektuellt kapital

Granulars personal har mer än 90 års samlad erfarenhet 
kring stevia. Expertis finns bland annat inom steviaplant-
sorter, steviaodling, steviaforskning och steviaproduktion, 
vilket ger Bolaget en unik position i steviamarknaden. 
Nedan listas några av Bolaget viktigaste proprietära pro-
gram som utvecklats som stöd för verksamheten:

•	 New Frontiers Program innehåller ett strukturerat sätt 
att samla in och dokumentera nödvändig data för att 
ta välinformerade beslut kring nya odlingsområden 
och produktionsområden. 

•	 Plant Development Program säkerställer att Bolagets 
satsning på kontinuerlig plantutveckling som stöds 
av experter på 3 kontinenter är fortsatt effektivt. 

•	 Smallholder Development Program är ett stort pro-
gram med flera underprogram, t.ex Real Stevia  
Integrated Sourcing Management Protocol som 
möjliggör för Granular att arbeta med småbrukare 
av land på ett skalbart sätt. Programet startade 2010 
i Paraguay, pågår fortfarande, sysselsätter över 300 
personer och kan replikeras på andra marknader efter 
behov. 

•	 Smart Tech Plant Propagation and Nursing System är 
en samling tekniskt enkla lokalt anpassade tekniker 
och lösningar som ger småbrukare ett lyft i sin plant-
produktion. 

•	 Sustainable Production Package är en samling strate-
gier för att nå en hållbar växande plantproduktion ute 
hos bonden. 

•	 Quality Control System är en samling verktyg för att 
garantera att värdefull informationen samlas in och 
kan återfinnas från alla led av produktionskedjan. 

•	 Real Stevia Quality Assurance är en modell för hur 
steviaextraktens kvalitet kan säkerställas så att varje 
försäljning till kund kan garanteras uppfylla Bolagets 
högt ställda krav. 

•	 Real Stevia Knowledge Database är ett verktyg 
som Bolaget utvecklat för att möjliggöra omedelbar 
tillgång till information som Bolagets distributörer 
behöver i sitt arbete. Här finns information om stevia 
och om Bolaget, beskrivning av produktportföljen, 
teknisk dokumentation, regulatoriskt stöd, marknads-
data, formuleringsstöd och nyheter. Allt lättill-
gängligt från datorn, surfplattan eller telefonen.

Legala frågor och kompletterande 
information
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väsentliga avtal

Initial Partnership Agreement between Granular AB and 
X’ian Green Herb Biotech Co Ltd., and Jiangsu JianJia 
Pharmaceutical Industry Co. Ltd,. daterad juli 2007
Exklusivt samarbetsavtal avseende produktion av stevi-
aextrakt till den Europeiska marknaden . 

Joint Venture Agreement regarding Sikejian Stevia Inc. 
daterad mars 2009. 
Joint Venture-avtal avseende stevia produktion och 
teknologiutbyte samt uppbyggnad av ett nytt raffinaderi 
(vänligen se Addendum I to Joint Venture Agreement 
regarding Jiangsu Sikejan Stevia Inc dated March 2009, 
daterad december 2011.)

Addendum I to Joint Venture Agreement regarding 
Jiangsu Sikejan Stevia Inc dated March 2009, daterad 
december 2011. 
I tilläggsavtalet till Joint venture-avtalet har parterna öv-
erenskommit att JianJia skall var förstahands leverantör 
från Kina, men att Granular har rätten att samarbeta 
med andra kinesiska steviaproduktionsbolag samt att ett 
eventuellt gemensamt raffinaderibygge har skjutits på 
framtiden.

Överenskommelse avseende avbetalning Jiangsu Jian-
jia Pharmaceutical Co., Ltd. daterat mars 2014.
Granular har med Jianjia kommit överens om en 
avbetalningsplan för den återstående skuld som Bolaget 
har för varor som Jianjia tidigare producerat men inte till 
fullo fått betalt för. Avbetalningsplanen innebär att Jianjia 
åtar sig att leverera 11.325 ton nytillverkade produkter un-
der 2014 under förutsättning att en stegvis återbetalning 
av 7 441 755 RMB sker under samma tid.

Partnership Agreement with Chengdu Wagott Ruitian 
Technology Co. Ltd. April 2012.
Granular har ett undertecknat ett samarbetsavtal med 
Chengdu Wagott Ruitian Technology Co. Ltd som löper i 
tre år och kan därefter förlängas med ett år i taget. Samar-
betsavtalet gäller framförallt produktion av steviaextrakt 

samt produktutveckling av steviaextrakt.

Joint Venture Nicholás Leoz daterat mars 2009.
Granular AB har undertecknat ett joint venture-avtal, 
Granular NL S.A, tillsammans med Nicolás Leoz under 
2009. Intentionen i avtalet var att bolaget avsågs bli ett 
dotterbolag ägt till 60 procent av Granular PY S.A., när 
Granular PY S.A. tecknat sina aktier. Nicolás Leoz avsågs 
bli ägare till 40 procent av företaget när han tecknat sina 
aktier genom apportering av fastigheter i Caguaazu. Inga 
aktier har i dagsläget tecknats. Nicolás Leoz har erbjudit 
Granular att förvärva fastigheterna. Granular AB har inte 
kunnat prioritera köpet av fastigheterna och därför har 
Carl Horn af Rantzien i april 2014 slutit ett avtal med Leoz 
att köpa fastigheterna med intentionen att Granular skall 
ha en option på köpet, vilka är värderade till 1,7 millioner 
USD. Den överenskomna summan är 1 million USD och 
betalning ska ske i två omgångar, en i juni 2014 och den 
slutliga i september 2014.

MOU Granular AB and ICCO daterat oktober 2010.
2010 påbörjades ett samarbete mellan Granular AB och 
Inter-church organisation for development cooperation 
(ICCO) kring arbetet med stiftelsen Fundación Granular. 
Ett avtal slöts mellan parterna i oktober 2010 och där 
ICCO åtog sig att ge 600 000 Euro bidrag till stiftelsen 
samt 600 000 Euro i lån till Granular AB. Villkor för åter-
betalning av lånet finns nedan under rubriken Låneavtal.
En del av avtalet är att Granular AB ska överföra sex 
procent av aktierna i Granular PY S.A. till ICCO, så att 
ICCO blir en minoritetsägare i Granular PY S.A. Granular 
AB har även ett åtagande att köpa tillbaka aktierna för 120 
000 Euro samt betala förvaltningsavgifter till ICCO på 
totalt 315 000 Euro.

Konsultavtal mellan Granular AB (publ) och Östgöta 
Bergslags AB avseende konsulttjänster levererade av 
Carl Horn af Rantzien daterat den 3 januari 2014.
Konsultavtalet löper tillsvidare med ömsesidig uppsägn-
ing om 3 månader. Uppdraget baseras på timmar med 
en maxersättning om 60 000 kr per månad. Uppdraget 
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Legala frågor och kompletterande information

omfattar bl.a. Bolagets representation ISC, och avseende 
verksamheten i Paraguay och Kina.
 
Överenskommelse med Walls Fastighets AB (del av Atri-
um Ljungberg AB (publ)) om hyreskontrakt vilket skall 
löpa från den 1 april till den 31 december 2015.
Hyran kommer att subventioneras från tidigare hyres-
gäst AB Lindex, vilket Bolaget också kommer att ha en 
skriftlig överenskommelse med. Parter avser att träffas för 
slutförhandling i mitten av maj.

garantier

Nyemissionen är garanterad för det belopp som inte blir 
fulltecknat upp till 4,1 miljoner kronor (”Garantin”). Ga-
rantin är lämnad genom överenskommelse avseende kvit-
tning av fordringar på Bolaget varvid ersättning ska utgå 
i linje med överenskommen avkastning på det utlånade 
beloppet. Garanterna utgörs av åtta personer däribland 
styrelseordförande och huvudägare Carl Horn af Rantzien 
genom bolag, styrelseledamoten Carl-Mikael Bergendahl, 
styrelseledamoten Monica Engström genom bolag, VD 
Sophia Horn af Rantzien och aktieägaren Michael Zell.

lock-up

Större aktieägare, däribland grundare, styrelse och VD,
har förbundit sig genom ett så kallat lock-up avtal att
behålla viss andel av dem innehavda aktier
i Bolaget under de närmaste 12 månaderna efter den
första handelsdagen för Bolagets aktie på Alternativa
aktiemarknaden. För mer information, se avsnitt Aktieka-
pital och ägarförhållanden.

låneavtal

Granular har upptagit ett långfristigt lån från dess hu-
vudägare LF Skåne. Lånet uppgår till 5,5 miljoner kronor 
och löper med en ränta om tremånaders STIBOR plus 4,5 
procent. Lånet ska amorteras under period av 36 månader 
från och med juli 2014.
 Bolaget har upptagit ett lån från ICCO, en interkyrklig 
icke-statlig organisation för utvecklingssamarbete i Para-
guay, om totalt 5,9 miljoner kronor. Lånet är räntefritt och 

amortering ska påbörjas i maj 2015 och avslutas i mars 
2018. En management fee ska även utgå årligen från och 
med juni 2014 med ett initialt belopp om 45 000 euro och 
därefter om 15 000 euro per år.
 Bolaget har gett ut konvertibla skuldebrev om totalt 
4 750 000 kronor. För beskrivning av dessa se avsnittet 
Aktiekapital och ägarförhållanden.
 Vidare har Granular gett ut enkla skuldebrev om totalt 
436 138 kronor som förföll till betalning i mars 2014. Av 
detta belopp har långivare som representerar 324 800 kro-
nor accepterat en förlängning av lånet till och med den 30 
juni 2014. I det fall Granular inte lyckas inbringa minst 15 
miljoner kronor i Nyemissionen kan lånet förlängas ytter-
ligare till som längst den 31 mars 2015 varvid den årliga 
räntekostnaden skall ökas med 1,00 procentenhet per hel 
månad från och med juli 2014 till som högst 19,00% per 
år under mars 2015. Återstående del av de förfallna lånen 
som inte accepterat förlängning uppgår till 100 000 kro-
nor och avses återbetalas snarast.
 Bolaget har gett ut ett enkelt skuldebrev om 1 000 
000 kronor som förföll till betalning i mars 2014. Denna 
skuld kommer regleras genom kvittning mot ett nytt 
konvertibelt skuldebrev förutsatt godkännande på extra 
bolagsstämma. För mer information se avsnittet Aktie- 
kapital och ägarförhållanden.
 Vidare har Bolaget gett ut ett enkelt skuldebrev om  
250 000 kronor som förfaller i juni 2014. Lånet löper med 
en årlig ränta om tremånaders STIBOR plus 5,0 procent.
 Bolagets VD, Sophia Horn af Rantzien, styresleleda-
moten Monica Engström och huvudägaren Östgöta Berg-
slags AB har lånat ut sammanlagt 785 000 kronor som 
förfaller till betalning i juni 2014 och löper med en ränta 
om tremånaders STIBOR plus 4,5 procent. Av detta  
belopp avses 635 000 kronor att kvittas till aktier i Bolaget 
inom ramen för Garantin eller om denna inte utnyttjas 
genom en riktad emission förutsatt godkännande på extra 
bolagsstämma vilket beskrivs i avsnittet Aktiekapital och 
ägarförhållanden.
 En grupp av sex personer däribland aktieägaren Mi-
chael Zell och styrelseledamöterna Carl-Mikael Bergen-
dahl och Monica Engström har under våren 2014 lånat ut 



44

sammanlagt 3 950 000 kronor i kortfristiga lån till Bolaget 
för att brygga likviditetsbrist. Av dessa lån avses  
3 400 000 kronor kvittas till aktier i Bolaget inom ramen 
för Garantin eller om denna inte utnyttjas genom en rik-
tad emission förutsatt godkännande på extra bolagsstäm-
ma vilket beskrivs i avsnittet Aktiekapital och ägarförhål-
landen.
 Moderföretaget har en beviljad checkkredit som uppgår 
till 100 000 kronor. Utnyttjat belopp redovisas som lång-
fristig skuld.

tvister

Inga pågående tvister föreligger

tillstånD

För att sälja steviaextrakt som livsmedelsingrediens krävs 
godkännanden från nationell livsmedelsmyndigheter eller 
motsvarande. Dessa godkännanden föreligger idag på alla 
de marknader som Bolaget är aktivt på.



45

§ 1. firma 
Bolagets firma är Granular AB. Bolaget är publikt (publ). 

§ 2. styrelsens säte 
Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholm, Stockholms 
kommun. 

§ 3. verksamhet 
Bolaget skall, självt samt genom dotter- och intresse-
bolag, bedriva utveckling och produktion och handel 
med sötningsmedel, förvalta aktier och annan egendom, 
handlägga gemensamma angelägenheter, företrädesvis 
av administrativ art, för koncernen samt investeringar i 
produktions-, utvecklings- och handelsbolag samt därmed 
förenlig verksamhet. 

§ 4. aktiekapital 
Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst  
2 000 000 kronor.

§ 5. antalet aktier 
Antalet aktier skall vara minst 10 000 000 och högst  
40 000 000. 

§ 6. styrelse 
Styrelsen består av 3-10 ledamöter med 0-10 suppleanter. 
Den väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden 
intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits. 

§ 7. revisorer 
Bolaget skall ha en eller två revisorer med eller utan  
revisorssuppleanter. Till revisor kan också väljas  
auktoriserat revisionsbolag.
 
§ 8. kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i 
Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. 
Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. 

§ 9. anmälan till bolagsstämma 
Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på 

bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare 
i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktie-
boken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagsla-
gen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före 
stämman, dels anmäla detta till bolaget senast den dag 
som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får 
inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsom-
marafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare 
än femte vardagen före stämman.

§ 10. fullmakter 
Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad 
enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket 
aktiebolagslagen (2005:551). 

§ 11. bolagsstämma 
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räken-
skapsårets utgång. 
På årsstämma skall följande ärenden förekomma: 
1) Val av ordförande vid stämman. 
2) Val av sekreterare vid stämman. 
3) Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4) Godkännande av dagordning. 
5) Val av en eller två justeringsmän. 
6) Prövning av om stämman blivit behörigen samman-
kallad. 
7) Föredragning av framlagd årsredovisning och  
revisionsberättelse samt i förekommande fall koncern- 
redovisning och koncernrevisionsberättelse. 
8) Beslut 

a) om fastställelse av resultaträkning och balans-
räkning samt i förekommande fall koncernresultat- 
räkning och koncernbalansräkning, 
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
c) om ansvarfrihet åt styrelseledamöter och verkstäl-
lande direktör, när sådan förekommer. 

9) Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelse-
suppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer 
och eventuella revisorssuppleanter. 
10) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. 
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11) Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i 
förekommande fall, revisorer samt eventuella revisors- 
suppleanter. 

12) Annat ärende som ankommer på stämman enligt 
aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

Vid bolagsstämman må envar röstberättigad rösta för hela 
antalet av honom ägda och 
företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet. 

§ 12. ort för bolagsstämma 
Bolagsstämma skall hållas på den ort där styrelsen har sitt 
säte. Bolagsstämma kan dock även hållas på Ekerö, Ekerö 
kommun. 

§ 13. räkenskapsår 
Bolagets räkenskapsår är kalenderår. 

§ 14. avstämningsförbehåll 
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen 
är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämnings-
register enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring 
av finansiella instrument eller den som är antecknad 
på avstämningskonto enligt 4 kap.18 § första stycket 
6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de 
rättigheter som följer av 4 kap.39 § aktiebolagslagen 
(2005:551). 

Denna bolagsordning fastställdes vid årsstämma den 25 
mars 2014.

emittent

Granular AB (publ)
Drottninggatan 68
111 21 Stockholm
Telefon: 08-704 44 90
www.realstevia.com

finansiell råDgivare

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)
Grevgatan 39
114 53 Stockholm
Telefon: 08-673 17 90
www.alternativa.se

emissionsinstitut

Eminova Fondkommission AB
Box 5833, 102 48 Stockholm
Besök: Nybrogatan 59 
Telefon: 08-684 211 00
www.eminova.se

Adresser
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Good. Good for you. Good for the world!
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