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Vid den ordinarie bolagsstämma 
i Treflex holding AB beslöts att 
under mars/april månad 2009 
genomföra en emission från 1,2 till 
5 MSEK. Företrädesrätt skall ges 
till befintliga aktieägare.

Emissionen som den presenteras 
är garanterad av de två huvudä-
garna. Tillsammans garanterar de  
1,2 miljoner. 

Syftet med emissionen är att 
stärka den finansiella ställningen 
och tillföra de resurser som krävs 
för att framgångsrikt kunna 
genomföra de satsningar som 
planeras. 

Emissionslikviden kommer att 
användas till flera saker. De 
kommer allmänt att stärka den 
finansiella ställning och skapa 
handlingsutrymme för expansion.  

Vidare planeras en exportsats-
ning främst i Finland och Tysk-
land. Färdigställandet av  kall-
tappslinjen i Härjedalsdryck samt 
en rationalisering av produk-
tionen i bageriet är andra viktiga 
områden. Vidare skall en lanse-
ring av ett nytt varumärke ske 
mot dagligvaruhandeln. Se vidare  
under bolagspresentationerna. 
 
Emissionen som den beskrivs i 
detta prospekt vill presentera de 
utvecklings- och expansionsstra-
tegier som är planerade. 

På följande sidor finns en kortare 
sammanfattning av villkor, verk-
samheten, ekonomisk ställning 
mm. Sammanfattningen ska 
således endast ses som en intro-
duktion till erbjudandet. Varje 
investeringsbeslut som läsaren 

fattar ska grundas i prospektet i 
sin helhet. 
Det är därför av stor vikt att 
nogsamt studera alla delar, och 
inhämta råd från expertis i olika 
frågor rörande emissionen, eller 
den information som behandlas i 
prospektet, om så skulle behövas.

Styrelsen i Treflex holding AB 
har upprättat prospektet och är 
ansvarig för innehållet, men inget 
civilrättsligt ansvar kan utkrävas 
av någon person vad gäller inne-
hållet såvida den inte anses inne-
hålla vilseledande eller felaktiga 
uppgifter. 

Prospektet finns även tillgänglig 
på Treflex hemsida, samt mer 
ekonomisk information, som 
bokslut och senaste periodrappor-
terna. 

www.treflex.se

Villkor i sammandag

Teckningskurs:   12,50 kr per B-aktie

Emissionsbelopp:    från 1,2 MSEK till 5 MSEK

Teckningstid:    20 mars 2009 till och med 31 maj 2009

Antal nyemitterade aktier:  lägst 96 000 till högst 400 000 aktier

Lägsta teckningspost:  1 500 aktier motsvarande 18 750 kr 

Senast anmälningsdag:  31 maj 2009

Likviddag:   7 juni 2009

Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden.

Sammanfattning

Treflex holding AB
556448-2841

Svenskt Mathantverk  AB
556711-5885

Gårdfarihandlarn  AB
556617-8576

Härjedalsbröd AB
556530-8912

Härjedalsdryck AB
556696-7997

Nylunds pensionat
556729-9218

100% ägande i alla bolag
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Antal företag
I koncernen finns nu sex företag. Till-
sammans omsätter de ca 36 MSEK. 
I centrum ligger produktion och 
försäljning av olika varumärken inom 
handeln. Alla bolag har brutet räken-
skapsår juli-juni. Bolagen har samma 
aktoriserade revisor. 

Följande bolag har startats: 
2002 Treflex holding AB (tidigare 
Mathantverket AB 
2006 Härjedalsdryck AB 
2006 Svenskt Mathantverk AB (verk-
samheten flyttades till detta bolag i 
och med koncernbildningen) 
2007 Nylunds pensionat AB (Lillhär-
dals förvaltning)

Följande bolag har förvärvats: 
2003 Härjedalsbröd AB 
2008 Gårdfarihandlarn AB

1 Treflex holding AB 556448-
2841
Modern i koncernen har ingen extern 
verksamhet men sköter koncernö-
vergripande verksamhet. Samord-
ning sker av ett flertal funktioner 
för att skapa gynnsamma villkor för 
dotterbolagen. Bolaget har idag tre 
anställda och omsätter 3 MSEK.

2 Svenskt Mathantverk AB 
556711-5885
Svenskt Mathantverk är ett varu-
märke som nischat sig med nostalgi. 
Detta innebär återupplevelse av det 
gammeldagsa där impulser hämtas 
från 20- till 50-talet.   
Det finns idag ca 1000 mindre butiker 
som regelbundet handlar varor från 
Svenskt Mathantverk. Av dessa är ett 
100-tal utländska främst från Tysk-
land och Finland.

Det är i första hand mindre present/
inrednings butiker, delikatess- och 
gårdsbutiker, kaféer och konferensan-
läggningar som i dagsläget är kunder.  
 
Verksamheten med direktförsäljning 
mot konsument har brutits ut och 
lagts i Gårdfarihandlarn. Bolaget har 
på årsbasis ca 8 anställda och budge-

teras omsätta 14 MSEK inneva-
rande år. 

3 SV Gårdfarihandlarn AB 
556617-8579
Svenskt Mathantverk styckade 
i maj 2008 sin verksamhet i två 
delar. Direktförsäljning mot konsu-
menter på mässor och marknader 
har lagts i Gårdfarihandlarn AB. 

Gårdfarihandlarns specialitet är 
att bygga upp mobila miljöer och 
skapa en säljmiljö som harmo-
nierar till produkternas utseende 
och som attraherar kunderna. 

Gårdfarihandlarns resurser att 
marknadsföra och sälja produkter 
direkt mot konsument kommer 
att nyttjas av alla de olika varu-
märken som finns i koncernen.

Bolaget har idag 4 fast anställda 
och till försäljningstoppar tas  tim-
personal in. Bolaget budgeteras 
omsätta 12 MSEK 

4 Härjedalsbröd AB 
556530-8912
I oktober 2003 förvärvade Treflex 
holding hällbrödsbageriet i Härje-
dalen. På ett antal år har en 
negativ trend vänt till en stark 
expansiv tillväxt. Bageriet har idag 
två brödsorter centralt hos ICA 
och Coop tillika restaurangleve-
rantörerna Menigo och Servera.

Försäljningen ökar och investe-
ringar måste till för att bolaget 
även fortsättningsvis skall 
kunna hålla en hög tillväxtstakt. 
Bolaget har idag sju anställda och 
omsätter 6 MSEK, budget inneva-
rande år är 8 MSEK.

5 Härjedalsdryck AB 
556696-7997
Ett nytt bolag med namn Härje-
dalsdryck AB startades i jan 
2006. Detta bolag har byggt 
upp en produktionslina för sylt, 
marmelad, glögg och saft. Med 

denna emission kommer resurser att 
skapas för att ännu fler produkter skall 
kunna produceras. Bolaget har idag 
1,5 anställda och producerar ett 20-tal 
olika produkter.  Budgeterat för 08-09 
är 1,5 MSEK.

6 Nylunds pensionat AB 
556729-9218 (Lillhärdals förvalt-
ning AB)
I samband med alla resor till Lillhärdal 
öppnades en möjlighet att förvärva ett 
pensionat cirka 200 m från produk-
tionslokalerna. 

Den ger koncernen minskade logikost-
nader samt skapar ett litet överskott. 
Planer finns att utöka antalet rum för 
att ta vara på den utökade efterfrågan 
på övernattning.

Varumärken och produktut-
veckling
En nyckel för tillväxten till dags dato 
har varit innovationsnivån gällande 
nya produkter. Här visar koncernen sin 
ganska unika styrka. Med varumärket 
Svenskt Mathantverk har de hittat 
nostalgiska strömningar från förr och 
klätt dem i en attraktiv dräkt för nutids-
människan.  
För framtida satsningar har företaget 
skapat en  produktbank innehållande 
flera hundra nya produktförslag. En 
stor satsning har redan gjort i framta-
gandet av ett varumärke med namnet 
”Herjedalens goda varor”och nu väntar 
en lansering mot dagligvaruhandeln.

Koncernen målsättning
Koncernens huvudsakliga mål är att 
uppvisa tillväxt och lönsamhet.  

Koncernens soliditet skall uppgå till 
minst 20 procent och vinstmarginalen 
till minst 10 procent. 
  
Beroendet av olika leverantörer ska 
minskas genom att främst öka den 
egna produktionen i Lillhärdal. En 
målsättning är att i egen regi produ-
cera 80-90% av produktutbudet.

Långsiktiga mål är att vara en växande 
attraktiv aktör inom handeln.

SAMMANFATTNING

Sex spännande företag
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Moderbolaget
I januari 2006 togs beslutet att 
göra en koncern av bolagen i 
sfären. Idag äger Treflex holding 
AB 100% i dotterbolagen.  
Treflex holding AB skall se till 
helheten för alla bolag. Viktig 
uppgift blir att fördela resurser till 
områden som på sikt skall opti-
meras för att koncernen ska hålla 
en hög tillväxt- och lönsamhets-
nivå.  
Det finns ett antal bifirmor i 
Treflex holding AB som används 
som olika varumärken i dotter-

bolagen, Farmor Edith, AP 
Gyllenbom, Tallåsens bryggeri 
och Korpkulla delikatesser.

Anställda i bolaget är det två 
grundarna Sören Lindvall och  
Ingemar Andersson samt ekono-
miansvarige Pia Back. 
Tjänster kring ekonomi, olika 
controller funktioner, IT stöd, 
IT-drift, affärssystem, försäk-
ringar, management mm har 
samlats här och faktureras dotter-
bolagen utifrån deras omsättning. 

Treflex har hela tiden tillväxt som 
ledstjärna. Vi följer branchen noga 
och nya bolagsförvärv kan snart 
vara aktuella.

 

 

Svenskt Mathantverk
Svenskt Mathantverk är ett bolag 
med en traditionsrik inriktning på 
att sälja livsmedelsprodukter som 
lånar formspråk från den svenska 
och nordiska kulturhistorien. Att 
använda nostalgi för att sälja 
produkter har visat sig vara ett 
framgångsrikt koncept.

Produktutbudet är väldigt brett. 
Det finns bland annat saft, sylt, 
konfektyr, senap, sockertoppar, 
bordsdricka, chark, sirop, thé, 
läsk, glögg och olika brödsorter. 
Denna bredd är ovanlig om man 
jämför med konkurrerande företag. 

Beskrivning av bolagens verksamhet

VERKSAMHETEN
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Bredden på utbudet har visat sig 
ge stor konkurensfördel. Bekväm-
ligheten hos kunderna att beställa 
från en aktör i stället för flera gör 
att Svenskt Mathantverk ständigt 
växer i sitt segment mot småbu-
tiker. Idag finns ca 1 000 butiker 
därav ett 100-tal utländska, som 
kunder. Av 1 000 kunder består 
85% av present/inredningsbutiker, 
Övriga 10% fördelas mellan caféer, 
gårdsbutiker, delikatessbutiker, 
museibutiker, mfl.  
Medvetet har dagligvaruhandel 
exkluderats. Enkelt uttryckt kan 
man säga att den lilla butiken inte 
vill ha samma utbud som finns 
på Coop och ICA vilket gjort att 
vi med detta varumärke (Svenskt 
Mathantverk) ej vill exponera oss 
mot dagligvaruhandeln. Däremot 
finns andra varumärken för denna 
marknad.

Tillväxtakten har varit hög genom 
åren och den ambitionen kvarstår. 
Det finns flera  kundsegment kvar 
att erövra.

I både Tyskland och Finland 
har vi kontrakterade agenter. De 
signaler vi får är väldigt positiva, 
den tyska och finska markanden 
verkar gilla produkter från norden. 

Vi har budgeterat att omsätt-
ningen på hela exportdelen 
hösten 2011 skall ligga på 10-12 
MSEK från dagens 1 MSEK, en 
ökning på 1000%.

Finansiell översikt
Svenskt Mathantverk nettoom-
sättning från 2002 till 2008 har i 
genomsnitt växt med 30 procent 
per år. Resultatet har i genomsnitt 
dessa fyra år legat på 3 procent av 
omsättningen.

Vi kan konstatera att lönsam-
heten ligger på en låg nivå. Vi 
har även det 
senaste året 
drabbats hårt 
av alla råva-
ruhöjningar 
som slagit hårt 
mot vår brut-
tomarginal. 
Prishöjningar 
har nu genom-
förts och vi 
ligger på en 
bättre nivå. Vi 
ser att vissa 
råvaror har 
sänkts under 
hösten 2008 
vilket ytterli-
gare förbättrar 

vår marginal. 
Åtgärder i form av personalned-
skärningar och kostnadsminsk-
ningar har genomförts för att 
stärka resultatet. Under mars 
månad 2009 har exempelvis lagret 
flyttats från Upplands Väsby till 
Lillhärdal vilket avsevärt minskar 
hyreskostnaderna.  
I och med delningen av bolaget i 
två delar kommer omsättningen 
bli lägre vid kommande bokslut, 
men sammantaget budgeterar vi 
en ökning på ca20-25%.  
Vi budgeterar omsättningen i 
Svenskt Mathantverk juli 2008 - 
juni 2009 till 12 MSEK.

Gårdfarihandlarn och 
försäljning mot slutkonsu-
ment 

I januari 2008 togs beslut om att 
dela Svenskt Mathantverk i två 
bolag. Direktförsäljningen mot 
konsumenter blir på så sätt ett 
eget verksamhetsområde. 

VERKSAMHETEN

Gårdfarihandlarn

Mobil handelsbodsmiljö
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VERKSAMHETEN

En skalbolagsaffär gjordes med en 
av Treflex aktieägare som hade ett 
vilande aktiebolag. Som betalning 
emitterades aktier i Treflex. 

Signumet för Gårdfarihandlarn är 
att bygga gammeldags handels-
bodsmiljö med mycket karaktär. 
Den yttre formen harmoniserar 
med karaktären i produkterna.   
Detta sätt  att bygga miljöer 
i centrum och gallerior har 
blivit mycket eftertraktat. Flera 
centrumledningar runt om i 
landet har uttryckt en önskan 
om att få ett liknande event i sitt 
köpcenter. Efterfrågan är större än 
vad Svenskt Mathantverk tidigare 
klarat av.  
Avsikten med Gårdfarihand-
larn är även att vara ett promo-
tion och marknadsföringsbolag för 
nya produkter som lanseras inom 
koncernen. Exempelvis planeras 
ett större satsning för att lansera 
varumärket ”Herjedalens goda 
varor” som tillverkas av Härjedals-
dryck AB. Detta varumärke skall 
lanseras, till skillnad från Svenskt 
Mathantverk, mot dagligvaruhan-
deln.

Finansiell översikt
Gårdfarihandlarn startade upp sin 
verksamhet den första maj 2008. 
Som alla bolag har Gårdfarihand-
larn ett brutet verksamhets år juli-
juni. 

Nettoomsättning budgeteras till 
13 MSEK och resultatet beräknas 
ligga runt 15%. 

Härjedalsbröd AB
Bolaget förvärvades 2003. Efter 
ett antal år med röda siffror har 
nu bolaget efter en 100% omsätt-
ningsökning kommit på fötter.  

Antal anställda har gått 
från fem halvtider till 
idag sex personer på 
heltid och två personer 
deltid. Vid julproduktion 
okt-dec ökas personal-
styrkan med ytterligare 
fem-sex personer.

Idag bakas ett 15 tal 
olika hårda bröds-
orter, till skillnad från 
2003 när en brödsort 
fanns på menyn. Den 
stora volymen ligger på 
sorten ”Hällbröd” och 
”Häddalsknäcke” som 
distributeras till Coop 
och ICAs centrallager 
och till restaurangdist-
ributörerna Servera och 
Menigo. Ökningen har 
varit mycket markant 
mot alla dessa kunder. 

Med en mindre inves-
tering i befintliga lokalerna ser vi 
att en stor expansion är möjlig. 
Kapacitetmässigt kan vi växa till 
ca 20 MSEK innan nuvarande 
lokaliteterna sätter gränser. 
Volymbröden ”Hällbröd” och 
”Häddalsknäcke” är ekologiska 
och har märkningen nyckelhål, 
KRAV och motsvarande europeisk 
märkning. 
Efterfrågan på marknaden för 
våra brödsorter visar en klar och 
tydlig ökning. Den ekologiska 
satsningen som kostnadsmässigt 
har varit tung börjar nu betala 
sig. Det motstånd som ekologiska 

livsmedel tidigare haft är 
nu borta. Tvärtom finns 
nu en stor efterfrågan på 
ekologiska produkter. 

Vi har under våren 2008 
förstärkt säljresurserna 

på flera nivåer. Ett avtal har teck-
nats med säljbolaget Movment 
sales. Deras 11 säljare jobbar nu 
för att vi skall få rikstäckning. 
Deras budget innebär en tredubb-

ling av försäljningen på 3 år. 
Bearbetning av Bergendahls och 
Axfood pågår. 

Vi menar att bageriet nu står 
i början till en mycket starkt 
progressiv utveckling. Målsätt-
ningen är att i slutet av 2012 nå 
20 MSEK i omsättning. Resul-
tatet beräknas ligga på 11-14% av 
omsättningen.

En mindre investering är 
nödvändig för denna satsning. 
Investering ska tillfredsställa tre 
huvudbehov.

1 Produktionssäkerhet, eliminera 
driftstopp i löpande produktion.

2 Öka produktionskapaciteten 
med bibehållen personalstyrka 
och på så sätt öka lönsamheten  

3 Möta marknaden, tillfredsställa 
marknadens efterfrågan på nya 
innovativa produkter inom krav/
ekologiska segmentet. 
 
Förbättring ska ske både på 

 Linn bakar skorpor
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degproduktionssidan och på pack-
sidan, som vi brukar uttrycka det 
”före och efter ugn”.

Investeringen som nu skall göras 
är på ca 1,5 MSEK. Vi själva 
kommer att finansiera en del, och 
diskussioner pågår med Länssty-
relsen, Norrlandsfonden, ALMI 
och Handelsbanken. Vi hoppas 
även på en säkerhetsborgen från 
Vattenfalls Inlandskraft. 

Finansiell översikt
Härjedalsbröds nettoomsättning 
från 2003 till 2008 har i genom-
snitt växt med 30 procent per år. 
Resultatet har först i och med året 
2006-2007 blivit positivt. Resul-
tatet 2007-2008 låg på 425 TKR 
vilket är 7% av omsättningen.
Innevarande år jobbar vi på att 
resultatet skall ligga runt 10% av 
omsättningen. 

Prishöjningarna på mjöl har 
påverkade förra årets resultat. Att 
kunna ta tillbaka dessa i nästa 
led mot jättar som ICA Coop har 
visat sig mycket svårt vilket gör 
att rationaliseringar i den egna 
verksamheten nödvändig.

Vi budgeterar verksamhetsåret 
juli 2008 - juni 2009 att omsätta 8 
MSEK. och göra ett resultat strax 
under 1 MSEK.

Härjedalsdryck AB
Tidigt tog Svenskt Mathantverk 
ett strategibeslut om att försöka 
äga eller kontrollera sina produk-
ters tillverkningsenheter. Skälen 

VERKSAMHETEN

till detta var flera.  
De produkter som Svenskt 
Mathantverk tar fram är ofta inno-
vativa och nyskapande. Ofta har 
Svenskt Mathantverks idéer om 
nya produkter mötts med skepsis 
från producenten. Efter en tid när 
det visar sig att produkten säljer 
bra så tar ofta leverantören upp 
produkten i sitt eget sortiment, 
trots avtal om motsattsen. Genom 
att ändra någon del i produkten 
kommer leverantören lätt runt 
avtal. Svenskt Mathantverk kan 
peka på många av dylika avtals-
brott bakåt i tiden. 

En annan viktig aspekt är leve-
ranssäkerhet. Den brister 
väldigt ofta hos de leverantörer 
som Svenskt Mathantverk har. 
Problem med leveranssäkerhet 
och volymer är ständiga utma-
ningar.  

I februari 2006 köptes 
den sk. ”Industrifastig-
heten”  (2 hus-kroppar) 
i Lillhärdal av Härjeda-
lens komun. Den ena 
lokalen har Härjedals-
bröd och den andra har 
nu iordnigställts för sylt- 
och dryckesproduktion 
samt lager och utskepp-
ningsställe för Svenskt  
Mathantverk.

Lokalerna har fått 
godkännande av 
kommunens ”miljö och 
hälsa förvaltning”.

Svenskt Mathantverk 
och Gårdfarihandlarn 
kommer från start att 
bli de största kunderna. 
Den tillväxt Svenskt 
Mathantverk och Gård-
farihandlarn räknar 
med innebär att omsätt-
ningen kommer ligga på 
4 MSEK efter 2 år. 

Detta förutsätter att fler 
linjer för varmtapp och 

kolsyrat kommer till.  
Vi har redan förfrågningar från 
externa kunder. Försiktigt räknat 
kommer omsättningen från externa 
kunder efter två år ligga på runt 
1,5-2 MSEK.
Kompetens kring uppsättning av 
en produktionslina finns i en hand-
plockad nyckelperson, Valdis Dzelz-
kalejs. Han jobbade tidigare hos en 
av våra största leverantörer och har 
erfarenhet av dryckes- och syltpro-
duktion. 

Mycket talar för att lagstiftningen 
kring alkoholdrycker kommer 
förändras och regelverket lättas, 
Härjedalsdryck ligger redan nu i 
startgroparna för att kunna vara 
med i den utvecklingen. Flera av 
Gårdfarihanlarns och Svenskt 
Mathantverk produkter kommer att 
få en ännu bredare produktprofil 

Gyllenglögg.
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VERKSAMHETEN

med alkohol, exmpelvis honungs-
mjöd, glögg mfl,  

Finansiella behov 
Till idag har investeringar gjorts i 
Härjedalsdryck på 1,5 MSEK. För 
att komma igång med alla övriga 
delar krävs ytterligare investe-
ringar på 1,5 MSEK. En del av 
emissionslikviden är ämnad för 
detta projekt. 

Vi ser mycket ljust på Härjedals-
dryck framtidsutsikter, omsätt-
ningen kommer redan om något 
år ligga runt 6-8 Mkr och vinsten 
beräknas ligga på 15-20% av 
omsättningen. 

 

Nylunds pensionat (Lillhär-
dals förvaltning AB)
Vi fick ett erbjudande att köpa 
ett pensionat i Lillhärdal, samma 
pensionat vi själva alltid använde 
för vår egen övernattning. Två till 
fyra personer brukar var tredje 
vecka vara uppe i Lillhärdal två 
till tre dagar. 

Efter att ha räknat på belägg-
ningen och antal rum så tyckte vi 
att det var en bra affär. 

Vi har sedan den första 1 juli 
2007 drivit pensionatet. Vi har 
inte behövt anställa någon extra 
personal pga detta utan genom 
rationalisering och ompriorite-
ring har arbetsuppgifterna rymts 
i existerande tjänster.  Bageriet 
ligger endast 200m bort.

Trots att vi kom igång sent efter 
sommaren har vi flera gånger fått 
tackat nej till större grupper. Vi 

planerar nu att bygga ut ett antal 
nya rum som tidigare varit affärs-
lokaler.

Finansiella behov 
Under föregående år omsattes 112 
TSEK. Resultatmässigt +-0 

Med fler bäddar kommer vi att 
kunna få en god avkastning på 
denna lilla investering. 

Vi räknar med att behöva inves-
tera 300 TSEK. Med detta kommer 
antalet bäddar fördubblas från 16 
till 32. 

Nylunds Pensionat i Lillhärdal.
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Innovation och unik design
Att enbart säga att en produkt är 
gammaldags eller ta med det i ett 
namn eller bisats är lätt. Detta har 
många aktörer på marknaden gjort.  
Att göra som Svenskt Mathantverk 
är svårare. Från start har man letat 
fram ett recept eller beskrivning 
från källmaterial från tidigt 1900-
tal, stor vikt läggs sedan på att hitta 
en förpackning som har historisk 
anknytning.  
 
Sist läggs ett stort jobb på formgiv-
ning och design av etiketter. Produk-
terna skall andas något från förr och 
detta skall produkten bära med sig 
utan förstärkande ord om gammal-
dags. Nostalgin skall finnas i hela 
produktens formspråk.  
 
Svenskt Mathantverk har en hög 
kompetens på detta område vilket 
ger bolaget en genuinitet som har 
lett till framgång. 

Framgångsfaktorer i koncernen
Varumärket Svenskt Mathantverk 
ligger bra i munnen och i dessa 
tider där  begrepp som ”lokal 
producerat” är viktiga blir namnet 
Svenskt Mathantverk  starkt. 

Inom detta varumärke har ett 
antal under-varumärken använts. 
Tallåsens bryggeri, Farmor Edit, 
Apotekare Gyllenbom. 

Genom direktförsäljning mot 
marknader och mässor har varu-
märket fått en bred spridning i 
Sverige.

Varumärket ”Herjedalens goda 
varor” är framtaget för att tvärt 
emot Svenskt Mathantverk 
lanseras i dagligvaruhandeln. 
I och med att produktionen nu 
kommit igång i Härjedalsdryck 
kommer detta vara möjligt.

Med bolaget Gårdfarihandlarn 
får  koncernen ett eget bolag som 
kan arbeta med varumärkesbyg-
gande direkt mot konsument. 
Nya produkter kan blixtsnabbt 
kommuniceras mot slutkonsu-
menter. Kampanjer i andra media 
kan paras med smak och säljakti-
viteter mot konsument på många 
orter runt om i landet. 

Företagsgrun-
darna har här 
sin styrka. De tar 
själva fram de 
nya produkterna. 
Sören Lind-
vall har forskat 
i många olika 
historiska källor 
och gjort en list-
ning på tänk-
bara produkter 
som idag skulle 
betraktas som 
annorlunda 
men ändå lock-
ande. Det finns 
idag en idébank 
med hundra-
tals genomför-
bara produkter 
som väntar på 
en lansering. 
Parat detta med 
framtagande av 
emballage som 
har en historisk 

förankring samt design som 
andas nostalgi gör detta företag 
mycket starkt i sin överlevnad och 
utveckling.

I början av bolagets verksamhet 
köptes tjänster utifrån i att 
formge etiketter, men nu görs allt 
inhouse under ledning av Ingemar 
Andersson. 

Om någon annan aktör 
skulle vilja kopiera 
Svenskt Mathantverks 
utbud så skulle det vara 
mycket svårt och krävas 
mycket stora resurser. 

Varumärkesbyg-
gande

Svenskt Mathantverk har 
under 20-tals år byggt 
upp ett sitt varumärke 
mot segmentet mindre 
butiker. 

FRAMGÅNGSFAKTORER

Ingemar och Sören 
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Nya glöggetiketter framtagna under 2008.
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Kundtillströmning

med tappad kund menar vi de som inte handlat av oss på ett år

Omsättningen per kund är 12 755 i medelvärde 7092 i median.
Fakturorna är på 4881 i medelvärde, 2326 i median
Vi skickar ca 4500 fakturor per år

234 nya kunder gånger medelvärdet innebär en omsättningsökning på 2,9 MSEK

Nya kunder under 2008
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Under 2008 får vi 28 nya kunder per månad
vi tappar 8,5 kunder per månad. Nettoökning
för helår 234 nya kunder.

År 2007 fick vi 23 kunder per månad
vi tappade 7,3 kunder per månad

KUNDTILLSTRÖMNING

Ledande aktör
Jämför man Svenskt Mathant-
verks utbud med konkurrenter kan 
man konstantera att den bredd 
som Svenskt Mathantverk har är 
helt unikt. Ingen har så många 
produktgrupper och varierat 
utbud. Det gör att  Svenskt 
Mathantverk är Sverigeledande i 
sitt segment mot mindra butiker.

Snabb kundtillströmning
Svenskt Mathantverk har hela 
tiden haft en spontan kundtill-
växt. Under senare år har försälj-
ningsavdelningen arbetat mer 
strukturerat på att hitta fler tänk-
bara kunder, här har försäljnings-
chef Raymond Löfgren gjort ett 
mycket ambitöst jobb som gett 
resultat.  

 
Kundtillströmningen har genom 
varje år ökat. Nu ligger ökningen 
på 17% om året. Det betyder 
omsättningsmässigt en ökning 
per år på 2-3 MSEK . Då har vi 
räknat på att en genomsnittskund 
omsätter idag hos oss 12 755 SEK 
på ett år.  

Få företag kan peka på en sådan 
stark kundtillväxt.

Till detta kommer ökningen på 
exportkunder främst från Tyska-
land och Finland.

Ekonomi i bolagen
Fler ekonomiska underlag finns att 
hämta ner från www.treflex.se 

Hej!

 Jag har en liten inredningsbutik 
och undrar om jag kan få handla 
av era underbara produkter?

 Isåfall skulle jag vilja se era 
priser på produkterna.

 Mitt butiksnamn: Charm 
mitt orgnr 5401188966 
tel. 073-1819767 
forslund.marie@telia.com

Tacksam för svar!

Ett  exempel på spontana ebrev 
som kommer in väldigt ofta
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VARFÖR EMISSION

Vad skall emissionen uträtta?
Garanterad emission
Ägarna Sören Lindvall och 
Ingemar Andersson går tillsam-
mans in med 1,2 MSEK vilket gör 
att emissionen är garanterad.

Stärkt finansiell styrka
Den snabba tillväxten inom 
koncernen med ökande lager-
hållning har precis som för alla 
växande bolag tärt på likviditeten 
Vi vill nu genom denna emission 
stärka den ekonomiska basen 

Ambitionen är att tillväxten fort-
satt skall vara hög samtidigt som 
vi tittar på intressanta förvärvs-
möjligheter med fina utvecklings-
möjligheter. 

Ökad export
Idag har Svenskt Mathantverk 
ca100 utlandskunder. De flesta 
finns i Tyskland och Finland.

Den 1 oktober 2008 skrevs ett 
agentavtal med Simon Gaffron 
som arbetar på att hitta nya 
kunder i Tyskland. 

Vi deltog i en ekologisk mässa i 
Nurberg under februari vilket gett 
oss många förfrågningar som vi 
tror mycket på.

Den 1 november skrevs ett 
liknande avtal med Maria Pick i 
Finland.

Vi vill öka våra ansträngningar 
kring exporten, vi menar att 
exportdelen kan snabbt bli större 
än den inhemska delen.  
 
Vi räknar med att exporten skall 
vara lika stor som den svenska 
kundbasen hösten  2011. Omsätt-
ningen för exporten bör då ligga 
runt 10-12 MSEK.

Investering/rationalisering 
i Härjedalsbröd AB

Bageriet står inför  en kraftig ex-
pansion. Härjedalsbröd AB har 
slutit avtal med säljbolaget Mo-

vement sales vilket går ut på att 
rikstäckning skall finnas för de två 
centrallistade brödsorterna Häll-
bröd, Häddalsknäcke i Coop och 
ICA butikerna.

På 3 års sikt skall omsättnningen 
gå från 6 till 20 MSEK. För att 
klara detta behövs investeringar 
som ger en mer rationaliserad drift 
vilket är nödvändigt för expansi-
onen (se utförligare text s7).

Investering i  
Härjedalsdryck AB
Med egna medel har verksam-
heten byggts upp. Bristen på 
extern finansiering har gjort att 
uppbyggnaden tagit lång tid och 
att nyckeltal ligger lågt.  
Och andra sidan har smarta 
lösningar, innovativa genvägar 
hittats för att med små medel 
komma igång med en produk-
tion. Vi har idag en kapacitet som 
går långt över de egna bolagens 
behov. 

En annan fördel med egen finan-
sieringen blir att kostnadsmassan 
för produktion ligger lågt och att 
ett positivt resultat kan nås med 
en produktion som är blygsam. 

Ett varumärke riktat mot dagligva-
ruhandeln har tagits fram ”Herje-
dalens goda varor” Detta skall 
nu börja lanseras ut mot de stora 
kedjorna.

Utbyggnad av Nylunds  
pensionat
Vi ser att verksamheten i vårt 
pensionat kan utvecklas. Idag 
tappar vi många bokningar pga att 
vi endast kan ta emot 16 gäster. 
Med en investering på 300 
TSEK kan sängkapaci-
teten fördubblas. Idag 
outnyttjade kontor-
sytor kan byggas om 
för nämnda utvidg-
ning. 
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PLANER PÅ LÅNG SIKT

Planer på lite längre sikt
Introducering på handels-
plats
Koncernens tillväxt har i det stora 
skett med egna medel sk. orga-
nisk tillväxt. Det finns fördelar i 
det men även nackdelar. Ambition 
finns för yttrligare tillväxt vilket 
kommer kräva extern kapital.

Treflex vill under 2010-11 under-
söka möjligheterna till att intro-
duceras på  en alternativ handels-
plats som First North eller Aktie-
torget.

Växande fem år framåt
I alla bolag skall det råda en stark 
tillväxt. För Svenskt Mathantverks 
del skall bolaget ha en tillväxt på 
25% per år Lönsamheten skall 
ligga på 10-15%.

Härjedalsbröd kommer med sin 
ambition att växa med 45-50% per 
år och skall  i slutet på 2012 ha 
vuxit till 20 miljoner i omsättning. 

Härjedalsdryck skall växa med 
50% per år, lönsamheten skall 
ligga mellan 10-15%.

Gårdfarihandlarn planerar att 
växa med 10-15% per år med en 
lönsamhet på ca15%.

För Nylunds pensionat finns även 
där ambitioner för en tillväxt på 
mellan 15-20% per år. 

Målsättningar i bolagen
Svenskt Mathantverk är idag 
ledande i sin marknad med inrikt-
ning på mindre butiker. Men det 
finns inga tecken än på att inte 
tillväxten kan fortgå även i Sverige 
men den största tillväxten kommer 
ske på exportmarknaderna. 

Härjedalsbröd skall bli en aktör 
på hårdbrödsmarknaden som 
tar marknadsandelar. Inom fem 
år skall bageriet växa till 4% av 
Sveriges hårdbrödsmarknad. 
Exporten kommer att öka med ca 
30% per år. 

Härjedalsdryck har alla chanser 
att bli mycket starkt tillväxtfö-
retag. Idag förs diskussioner med 
flera intressenter att även ta in 
alkoholhaltiga drycker i sorti-
mentet.

Utdelning
Hittills har ingen utdelning skett 
inom koncernen. Anledningen till 
detta är den starka tillväxt som varit 
och att vinstmedel behövts för inves-
teringar. Vi har en ambitionen att 
ändra på detta och att på ett bättre 
sätt kunna gynna våra aktieägare. 
Målsättningen är att under hösten 
2009 göra en utdelning på vinst-
medel till aktieägarna. Det förut-
sätter att vi når de vinstmål vi satt i 
våra budgetar.    

Försäljning av bolag
Om planerna kring växande och 
lönsamhet i våra olika bolag håller, 
kommer säkert olika aktörer bli 
intresserade av att förvära något 
eller flera av våra bolag. 

Vi avvisade 2008 ett bud som vi 
menade var alldeles för lågt.  
 
Kommande bud kommer vi givetvis 
också granska och utvärdera. 

Vår ambition är att hålla ett aktieä-
gareperspektiv. Med andra ord vill 
vi ta det beslut som gynnar aktieä-
garna på allra bästa sätt. 
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Ledande befattningshavare
Sören Lindvall född 1959, gift 
fyra barn. Har en utbildning som 
teolog. Har under årens lopp drivit 
flera egna rörelser med fokus 
på historisk mat. Sören var den 
som startade Svenskt Mathant-
verk. Han är en entreprenör med 
ett historiskt intresse. Sören är 
motorn i produktutvecklingen 
genom sitt historie- 
intresse. 

Treflex holding AB äger 100% av 
Svenskt Mathantverk

Innehav av aktier i Treflex holding 
AB före emission: 426 000 aktier 
och 37,6% av ägandet. 

Ingemar Andersson född 1956, 
gift fyra barn. Är utbildad musik-
lärare men tog senare examen i 
beteendevetenskap. Har arbetat 
som lärare, rektor och IT-strateg 
hos Svenska Kommunförbundet. 
Innehav av aktier i Treflex holding 
AB före emission: 426 000 aktier 
och 37,6% av ägandet.

Sören och Ingemar känner 
varandra sedan 30 år tillbaka. De 
byggde under slutet av 80-talet 
upp en mindre brödgrossiströrelse 
Treflex AB/Brödrasken AB som de 
drev i ca fem år tillsammans.

Pia Back född 1969, Är ekonomi-
ansvarig i alla bolag i koncernen, 
Innehav av aktier i Treflex holding 
AB före emission 4 000 aktier 0,35 
% av ägandet  

Styrelsen består av; 
Torsten Rietz  född 1956 Styrelse-
ordförande sedan 2002. Är jurist 
och har bolagsrätt som sin speci-
alitet. Innehav av aktier i Treflex 
holding AB före emission:  
27 000 aktier 2,3 % av ägandet. 

Sören Lindvall se tidigare notering  
Ingemar Andersson tidigare note-
ring  
Raymond Löfgren född 1959 Har 
arbetat som försäljningschef i flera 
företag. Innehav av aktier i Treflex 
holding AB före emission:  
56 000 aktier 4,9 % av ägandet.

Revisor; Per Nilsson Auktoriserad 
revisor, Baker Tilly Stockholm KB

Medarbetare
Under året 2006 har antalet fast 
anställda uppgått till 12 personer, 
8,5 heltidstjänster. I perioden 
okt-dec anställs ytterligare ett 
10-tal personer på lagret.   

Raymond är försäljningchef och 
ansvarar för innesäljavdelningen 
på tre personer. 

Svenskt Mathantverk AB tror 
på en mix av åldrar och kön, en 
strävan finns att det skall vara lika 
många av varje kön. Idag är det 6 
kvinnor och 6 män. Målsättningen 
är att hela tiden omge sig med de 
mest ambitiösa och utvecklings-
benägna människorna. 

Styrelse, ledande  
befattningshavare och revisorer

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
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LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
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§1 Firma

Bolagets firma är  
Treflex Holding AB.

§2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Jämt-
lands län, Härjedalens kommun.

§3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet 
är att äga och förvalta aktier samt 
bedriva lednings- och adminis-
trativ verksamhet för bolagets 
dotterföretag ävensom idka annan 
därmed förenlig verksamhet. 

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 
400 000 kronor och högst  
1 600 000 kronor. 

§5 Aktieslag

Aktierna skall utges i två serier, 
serie A och serie B. A-aktie medför 
tio röster per aktie och B-aktie 
medför en röst per aktie. I övrigt 
skall aktieslagen, i den mån inte 
annat följer av denna bolagsord-
ning, medföra samma rätt.

A- och B-aktier kan i vardera 
serien utges till högst det antal 
som motsvarar etthundra procent 
av hela aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom 
kontantemission eller kvittnings-
emission ge ut nya aktier både 
av serie A och serie B, skall ägare 
av aktier av serie A och serie B 
äga företrädesrätt att teckna nya 
aktier av samma aktieslag i förhål-

Bolagsordning för Treflex holding AB

lande till det antal aktier inneha-
varen förut äger (primär företrä-
desrätt). Aktier som inte tecknats 
med primär företrädesrätt skall 
erbjudas samtliga aktieägare till 
teckning (subsidiär företrädesrätt). 
Om inte sålunda erbjudna aktier 
räcker för den teckning som sker 
med subsidiär företrädesrätt, skall 
aktierna fördelas mellan teck-
narna i förhållande till det antal 
aktier de förut äger och i den mån 
detta inte kan ske, genom lott-
ning.

Beslutar bolaget att genom 
kontantemission eller kvittnings-
emission ge ut endast aktier av 
visst slag, skall samtliga aktieä-
gare, oavsett om deras aktier är 
aktier av serie A eller serie B, äga 
företrädesrätt att teckna nya aktier 
i förhållande till det antal aktier de 
förut äger.

Beslutar bolaget att genom 
kontantemission eller kvittnings-
emission ge ut teckningsoptioner 
eller konvertibler har aktieä-
garna företrädesrätt att teckna 
teckningsoptioner som om emis-
sionen gällde de aktier som kan 
komma att nytecknas på grund 
av optionsrätten respektive före-
trädesrätt att teckna konver-
tibler som om emissionen gällde 
de aktier som konvertiblerna kan 
komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte 
innebära någon inskränkning i 
möjligheten att fatta beslut om 
kontant¬emission eller kvitt-
ningsemission med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt.

På begäran av ägare av aktie 
av serie A skall aktier av serie 

Bolagsordning i Treflex AB

A kunna omvandlas till aktier 
av serie B. Framställning om 
omvandling skall göras skrift-
ligen hos bolagets styrelse. Därvid 
skall anges hur många aktier som 
önskas omvandlas. Omvandling 
skall utan dröjsmål anmälas för 
registrering och är verkställd när 
registrering skett.

§6 Antal aktier

Bolaget skall ha lägst 1 000 000 
och högst 4 000 000 aktier.

§7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre 
ledamöter och högst sju ledamöter.

Styrelsen väljs årligen på 
årsstämma för tiden till dess nästa 
årsstämma har hållits.

§8 Revisor

För granskning av bolagets årsre-
dovisning samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvalt-
ning utses en revisor.

§9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall 
ske genom brev med posten eller 
e-post.

§10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall 
omfatta perioden 1 juli-30 juni.

BOLAGSORDNING
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Antal aktier och ägare före och 
efter emission

ÄGARE FÖRE OCH EFTER EMISSION

TREFLEX holding AB
Emmision till aktieägare o övriga

Kvotvärde 0,41603 Kurs 12,50 SEK
Aktiekapital före emission 494 657 Emissions belopp 5 000 000 SEK
ökning av kapitalet 166 411 Antal nya aktier 400 000
Aktiekapital efter emission 661 068

Antal Namn Aktier A Aktier B Ägande Rösträtt Antal Namn Aktier A Aktier B Ägande Rösträtt
F 1 Sören Lindvall 444 000 0 37,34% 37,34% E 1 Sören Lindvall 444 000 48 000 30,96% 36,52%
Ö 2 Ingemar Andersson 444 000 0 37,34% 37,34% F 2 Ingemar Andersson 444 000 48 000 30,96% 36,52%
R 3 Raymond Löfgren 60 000 0 5,05% 5,05% T 3 Raymond Löfgren 60 000 0 3,78% 4,88%
E 4 Daniel Edman 59 000 0 4,96% 4,96% E 4 Daniel Edman 59 000 0 3,71% 4,80%

5 Torsten Rietz 31 000 0 2,61% 2,61% R 5 Nya aktieägare 304 000 19,13% 2,47%
6 Per-Åke Jansson 31 000 0 2,61% 2,61% 6 Torsten Rietz 31 000 0 1,95% 2,52%

E 7 Valdis Dzelzkalejs 29 000 0 2,44% 2,44% 7 Per-Åke Jansson 31 000 0 1,95% 2,52%
M 8 Börje Ingmarsson 20 000 0 1,68% 1,68% E 8 Valdis Dzelzkalejs 29 000 0 1,83% 2,36%
I 9 Gunnar Dagnå 10 000 0 0,84% 0,84% M 9 Börje Ingmarsson 20 000 0 1,26% 1,63%
S 10 Stefan Lindvall 5 000 0 0,42% 0,42% I 10 Gunnar Dagnå 10 000 0 0,63% 0,81%
S 11 Tomas Ockelfeldt 4 000 0 0,34% 0,34% S 11 Stefan Lindvall 5 000 0 0,31% 0,41%
I 12 Dick Åström 4 000 0 0,34% 0,34% S 12 Tomas Ockelfeldt 4 000 0 0,25% 0,33%
O 13 Peter Fahlström 4 000 0 0,34% 0,34% I 13 Dick Åström 4 000 0 0,25% 0,33%
N 14 Pia Back 4 000 0 0,34% 0,34% O 14 Peter Fahlström 4 000 0 0,25% 0,33%

15 Gunbritt Öhlén 3 000 0 0,25% 0,25% N 15 Pia Back 4 000 0 0,25% 0,33%
16 Magdalena Lindahl 3 000 0 0,25% 0,25% 16 Gunbritt Öhlén 3 000 0 0,19% 0,24%
17 Jan Erik Ekelöf 3 000 0 0,25% 0,25% 17 Magdalena Lindahl 3 000 0 0,19% 0,24%
18 Ida Andersson 2 500 0 0,21% 0,21% 18 Jan Erik Ekelöf 3 000 0 0,19% 0,24%
19 Ove Lindvall 2 000 0 0,17% 0,17% 19 Ida Andersson 2 500 0 0,16% 0,20%
20 Anne-Sophie Bäckst 2 000 0 0,17% 0,17% 20 Ove Lindvall 2 000 0 0,13% 0,16%
21 Frank Jansson 2 000 0 0,17% 0,17% 21 Anne-Sophie Bäckströ 2 000 0 0,13% 0,16%
22 Per Reinolf 2 000 0 0,17% 0,17% 22 Frank Jansson 2 000 0 0,13% 0,16%
23 Dag Windarp 2 000 0 0,17% 0,17% 23 Per Reinolf 2 000 0 0,13% 0,16%
24 Inga-Britt Lindvall 2 000 0 0,17% 0,17% 24 Dag Windarp 2 000 0 0,13% 0,16%
25 Ola Lindvall 2 000 0 0,17% 0,17% 25 Inga-Britt Lindvall 2 000 0 0,13% 0,16%
26 Stefan Zilen 2 000 0 0,17% 0,17% 26 Ola Lindvall 2 000 0 0,13% 0,16%
27 Martin Lindstam 2 000 0 0,17% 0,17% 27 Stefan Zilen 2 000 0 0,13% 0,16%
28 Ove Gustavsson 2 000 0 0,17% 0,17% 28 Martin Lindstam 2 000 0 0,13% 0,16%
29 Peter Krig 2 000 0 0,17% 0,17% 29 Ove Gustavsson 2 000 0 0,13% 0,16%
30 Krister Karlsson 2 000 0 0,17% 0,17% 30 Peter Krig 2 000 0 0,13% 0,16%
31 Anette Roxström 1 500 0 0,13% 0,13% 31 Krister Karlsson 2 000 0 0,13% 0,16%
32 Gun Rosén 1 000 0 0,08% 0,08% 32 Anette Roxström 1 500 0 0,09% 0,12%
33 Carina Åkersten 1 000 0 0,08% 0,08% 33 Gun Rosén 1 000 0 0,06% 0,08%
34 Bernt Björklid 1 000 0,08% 0,08% 34 Carina Åkersten 1 000 0 0,06% 0,08%

35 Bernt Björklid 1 000 0 0,06% 0,08%

1 189 000 100,00% 100,00% 1 189 000 400 000 100,00% 100,00%
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Erbjudande

Erbjudandet omfattar som lägst 98 000 aktier och som högst 400 000 aktier. Emissionen pågår under  
perioden 20 mars - 31 maj 2009. Teckningskursen har fastställts till 12,50 SEK per varje B-aktie.  

Aktieposter

Köp av aktier görs om poster på 1500 B-aktier á 12,50 kr, vilket betyder 18 750 SEK per aktiepost.

Beställning

Jag beställer;   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  poster á 18 750 SEK 

Summa att betala;   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ SEK

Jag är tidigare aktieägare och utnyttjar min förköpsrätt .

Namn:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Personnr/org nr _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Adress:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Telefon  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Namnteckning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Skickas till; Rietz Juridik & ekonomi, Box 3450, 103 69 Stockholm  fax 08-7231790

Anmälan är bindande och måste vara poststämplad eller ankomma till ovanstående adress  
senast 31 maj.

Besked om tilldelning

Så snart tilldelning fastställts kommer en avräkningsnota utsändas till dem som erhållit tilldelning. Detta 
beräknas ske omkring den 2-3 juni 2009. De som inte erhåller tilldelning erhåller inget meddelande. Betal-
ning av tilldelade aktier skall göras kontant på likviddagen den 5 juni 2009. Styrelsen har enligt beslut på 
ordinarie bolagsstämma rätt att förlänga teckningstiden. 

Anmälningssedel

ANMÄLNINGSSEDEL



20

24

| Treflex holding AB |  

| Älvhagsvägen 11 | 194 53 Upplands Väsby | 

| Telefon 08- 626 69 30 | Fax 08- 626 69 33 | 

| www.treflex.se | info@treflex.se | 
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Från och med den 1 april hittar du oss  

på denna adress.


