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Intropris ser goda möjligheter att framöver ta marknadsandelar  
genom fortsatt expansion av butiksnät i Europa och online.

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: 23,26 MSEK. 

Företrädesrätt: För varje aktie som innehas på 
 avstämningsdagen erhålles 1 teckningsrätt. 3 
 teckningsrätter ger rätt till teckning av 1 aktie.

Teckningskurs: 20 SEK per aktie.

Exempel: En aktieägare som innehar 90 aktier på 
 avstämningsdagen erhåller 90 teckningsrätter. 
 Dessa ger rätt att teckna 30 nya aktier (90 / 3) á 20 SEK  
 per aktie, d.v.s. mot en total likvid om  600 SEK.

Avstämningsdag: 16 november 2017.

Teckningsperiod: 20 november 2017 – 4 december 2017.

Teckning utan företrädesrätt: Intresseanmälan att teckna aktier utan stöd av  
 teckningsrätter kan göras under 
 teckningsperioden. Besked om eventuell 
 tilldelning lämnas genom utskick av  
 avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet 
 med anvisningarna på denna.

Styrelsens försäkran 
Styrelsen för Intropris är ansvarig för innehållet i Memorandumet. Styrelsen försäk-
rar härmed att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att 
uppgifterna i Memorandumet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med de faktiska 
förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. 
I de fall information kommer från tredje man har informationen återgivits korrekt och, 
såvitt Bolaget känner till kan försäkra genom jämförelse med annan information som 
offentliggjorts av berörd tredje man, inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som 
skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.
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En investering i Intropris innefattar även risker. Ett antal faktorer påverkar, eller kan påverka, Intropris 
verksamhet direkt eller indirekt. Nedan beskrivs, utan särskild prioriteringsordning eller anspråk på 
att vara uttömmande, de riskfaktorer och förhållanden som anses vara av väsentlig betydelse för 
Bolagets verksamhet och framtida utveckling. Ytterligare riskfaktorer som för närvarande inte är 
kända för Intropris, eller som Bolaget för närvarande anser vara obetydliga, kan i framtiden ha en 
väsentlig negativ inverkan på Intropris verksamhet, finansiella ställning och ställning i övrigt. 

Verksamhets- och 
marknadsrelaterade 
risker

PRODUKTANSVAR
Försäljning av produkter är all-
tid förenade med risker att pro-
dukten inte håller måttet eller 
att kunder på annat sätt blir 
missnöjda med resultatet efter 
användning av produkten. Det 
kan inte uteslutas att kunder 
ställer anspråk på ersättning 
utifrån produktgarantier i stör-
re utsträckning än som ingår i 
de kalkyler som Bolaget gjort. 
Det finns en risk att det inte kan 
garanteras att Bolagets försäk-
ringsskydd inte är tillräckligt för 
sådana ersättningsanspråk vil-
ket kan ha en negativ inverkan 
på Bolagets verksamhet, finan-
siella ställning och resultat.

KREDITRISK
Kreditrisk definieras som risken 
att Bolagets motparter inte kan 
uppfylla sina finansiella åtag-
anden gentemot Bolaget. Om 
så sker finns det en risk att Bo-
laget misslyckas fullgöra sina 
egna åtaganden, såsom fram-
tida betalningar. Detta medför 
en konkret kreditrisk för det fall 
motparterna får problem att 
fullfölja sina åtaganden gent-
emot Bolaget, vilket kan ha en 
negativ inverkan på Bolagets 
verksamhet, finansiella ställ-
ning och resultat.

IMMATERIALRÄTTSLIGA 
FRÅGOR
Värdet hos Bolagets tillgång-
ar är till viss del beroende av 
förmågan att erhålla och för-
svara immateriella rättigheter. 
Varumärkesskydd kan omfatta 
komplicerade rättsliga frågor. 
Det finns ingen garanti för att 
Bolagets befintliga varumärken 
kommer att ge tillräckligt upp-
hovsrättsligt skydd. En tänkbar 
konsekvens av detta är att Bo-
lagets konkurrenskraft försäm-
ras, med reducerade eller ute-
blivna intäkter som följd vilket 
kan ha en negativ inverkan på 
Bolagets verksamhet, finansiel-
la ställning och resultat.

KONKURRENS
Det kan inte uteslutas att kon-
kurrensen inom de områdena 
som Bolaget verkar blir hårda-
re än vad Bolaget idag förvän-
tar sig. Framtida konkurrens 
kan komma från väletablerade 
globala aktörer med betydligt 
större förmåga att snabbt nå 
marknaden. Om Bolaget inte 
kan konkurrera effektivt med 
dessa aktörer kan det ha en 
negativ inverkan på Bolagets 
verksamhet, finansiella ställ-
ning och resultat.

LEVERANTÖR
Bolaget har ett nära samarbe-
te med sina tekniska leveran-
törer. Tillsammans med dessa 
utvecklar Intropris produkter 
samt logistikfunktioner. Vidare 
köper Bolaget produkter från 
internationella aktörer. Det kan 
inte uteslutas att Bolagets le-
verantörer hamnar i obestånd 
eller väljer att avsluta sina 
samarbeten med Bolaget. Det 
skulle i sin tur påverka Bolagets 
resultat och finansiella ställning 
negativt. 

BEROENDE AV  
NYCKELPERSONER
Intropris är beroende av ett an-
tal nyckelpersoner. Vidare beror 
Bolagets framtida utveckling 
delvis på förmågan att attrahe-
ra och behålla kvalificerad led-
ning samt personal för admi-
nistration och marknadsföring. 
Det finns inga garantier för att 
Bolaget i alla situationer kan fin-
na, rekrytera eller behålla per-
soner med nödvändig kompe-
tens för Bolagets befintliga eller 
framtida verksamhet. Förluster 
av nyckelpersoner, liksom fram-
tida misslyckanden att rekryte-
ra personer med nödvändig 
kompetens kan medföra ne-
gativ påverkan på verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

RISKER
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INTJÄNINGSFÖRMÅGA 
OCH KAPITALBEHOV
Intropris är ett tillväxtbolag och 
det kan inte uteslutas att det tar 
längre tid än förväntat innan 
Bolaget når marginaler och kas-
saflöden som Bolaget har som 
målsättning. Det kan inte heller 
uteslutas att Intropris i framti-
den kan komma att söka nytt 
externt kapital. Det finns inga 
garantier att det i så fall kan an-
skaffas på för aktieägare fördel-
aktiga villkor. Ett misslyckande i 
att generera vinster i tillräcklig 
omfattning kan påverka Bola-
gets marknadsvärde. Framtida 
kapitalanskaffningsåtgärder 
kan resultera i utspädning av 
ägandet i Bolaget för aktieägare 
som väljer att inte delta i even-
tuella kommande nyemissioner.

RISK ATT BLI FÖREMÅL 
FÖR RÄTTSTVISTER,  
UTREDNINGAR OCH  
ANDRA FÖRFARANDEN
Tvister, anspråk, utredningar 
och förfaranden kan leda till 
att Intropris måste betala ska-
destånd eller upphöra med viss 
verksamhet. Bolaget kan invol-
veras i tvister inom ramen för 
sin normala affärsverksamhet 
och riskerar att bli föremål för 
anspråk i processer. Dessutom 
kan styrelseledamöter, ledande 
befattningshavare, eller anställ-
da bli föremål för brottsunder-
sökningar och brottmålspro-
cesser. Sådana tvister, anspråk, 
utredningar och processer kan 
vara tidskrävande, innebära 
avbrott i den normala verk-
samheten, involvera anspråk 
på stora summor och leda till 
betydande kostnader. Vidare är 
det ofta svårt att förutse utfal-
let av komplexa tvister, anspråk, 
utredningar och processer. Där-
med skulle tvister, anspråk, ut-
redningar och processer kunna 
ha betydande negativa konse-
kvenser för Bolagets verksam-
het, finansiella ställning och 
resultat.

POLITISKT KLIMAT
Intropris verksamhet kan kom-
ma att påverkas av framtida po-
litiska beslut rörande Bolagets 
produkter och marknad. Ex-
empelvis kan lagstiftning kring 
produkter, miljö, import och ex-
port vilket kan ha en negativ in-
verkan på Bolagets verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

KONJUNKTUR- 
UTVECKLING
Externa faktorer såsom till-
gång och efterfrågan samt låg- 
och högkonjunkturer kan ha 
inverkan på rörelsekostnader, 
försäljningspriser och aktie-
värdering. Det finns en risk att 
Bolagets framtida intäkter och 
aktievärdering kan bli påverka-
de av dessa faktorer, vilka står 
utanför Bolagets kontroll, vilket 
kan ha en negativ inverkan på 
Bolagets verksamhet, finansiel-
la ställning och resultat.

SKATTERISKER
Bolagets verksamhet samt 
transaktioner mellan koncern-
företag, bedrivs i enlighet med 
Bolagets tolkning av skattelagar. 
Det finns en risk att Bolagets 
tolkning av tillämpliga lagar, 
bestämmelser eller av berör-
da myndigheters tolkningar av 
dessa eller av administrativa 
praxis är felaktig, vilket kan 
påverka negativt på Bolagets 
verksamhet, finansiella ställ-
ning och resultat.

KONJUNKTUR- OCH 
VALUTAKURSUTVECKLING
Externa faktorer såsom kon-
junkturutveckling, inflations-, 
valuta och ränteförändringar 
kan ha inverkan på försäljnings-
volymer, försäljningspriser rö-
relsekostnader, och aktievärde-
ring. Bolagets framtida intäkter 
och aktievärdering kan bli på-
verkade av dessa faktorer, vil-
ka står utom Bolagets kontroll. 
En stor del av försäljningsin-
täkterna kommer att inflyta i 

Euro och SEK. Valutakurser kan 
väsentligen förändras till Bola-
gets nackdel. Externa faktorer 
av mer generell karaktär så 
som de som nämns ovan kan 
inverka negativt på Bolagets 
verksamhet och resultat. 

Värdepappersrela-
terade risker

BOLAGETS AKTIEKURS 
OCH HANDELNS 
 LIKVIDITET
En investering i aktier i Intropris, 
är precis som investeringar i 
alla aktier, förenad med risk och 
det finns inte några garantier 
för att kursen för Intropris akti-
er vid planerad listning kommer 
att utvecklas positivt. Bolagets 
aktiekurs kan i framtiden kom-
ma att fluktuera kraftigt. Aktie-
marknaden kan gå ner av ett 
stort antal olika orsaker så som 
t ex räntehöjningar, politiska 
utspel, valutakursförändring-
ar och sämre konjunkturella 
förutsättningar. Aktiemarkna-
den präglas även till stor del 
av psykologiska faktorer. Bland 
skälen till sådana variationer 
ingår kvartalsmässiga resultat-
variationer, den allmänna kon-
junkturen och förändringar i 
kapitalmarknadens intresse för 
Bolaget. Detta innebär att det 
finns en risk att en investerare 
vid avyttringstillfället drabbas 
av en kapitalförlust. Det är inte 
möjligt att förutse hur likvidite-
ten i Bolagets aktie kommer att 
utvecklas. Om likviditeten blir 
svag kan det innebära svårig-
heter för aktieägarna att sälja 
sina aktier med kort varsel och 
till godtagbara villkor, eller i 
största allmänhet. Det finns 
ingen garanti för att aktier kan 
säljas till en för innehavaren vid 
varje tidpunkt acceptabel kurs.
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HANDEL PÅ NORDIC 
GROWTH MARKET
Intropris aktie avses att, efter 
planerad ansökan om listning, 
handlas på Nordic MTF. MTF 
(Multilateral Trading Facility). 
En marknadsplats av detta slag 
ställer inte lika hårda krav på 
Bolaget avseende b.la. infor-
mationsgivning, genomlysning 
eller bolagsstyrning, jämfört 
med de krav som ställs på bo-
lag vars aktier är noterade vid 
en s k reglerad marknadsplats 
(”börs”). En placering i ett bolag 
vars aktier handlas på en MTF 
kan därför vara mer riskfylld 
än en placering i ett börsnote-
rat bolag. 

ÄGARE MED  
BETYDANDE INFLYTANDE
Av Bolagets samtliga aktier kan 
en icke obetydlig andel komma 
att ägas av ett fåtal aktieägare 
efter emissionen. Följaktligen 
har dessa aktieägare, var för 
sig, eller tillsammans, möjlig-
het att utöva ett väsentligt in-
flytande på ärenden som kräver 
godkännande från aktieägarna, 
däribland utnämning och av-

sättning av styrelseledamöter 
och eventuella förslag till fusio-
ner, konsolidering eller försälj-
ning av tillgångar samt andra 
företagstransaktioner. Denna 
eventuella ägarkoncentration 
kan vara till nackdel för andra 
aktieägare, vilka kan ha andra 
intressen än majoritetsägarna. 

Risk relaterad  
till föreliggande  
nyemission

Föreliggande erbjudande ga-
ranteras av en grupp utomstå-
ende aktörer som ställt garan-
tier för tecknande av en större 
del av emissionslikviden. Dessa 
garanter har var och en förbun-
dit sig att teckna aktier för ett 
visst belopp i det fall emissio-
nen inte fulltecknas av befintli-
ga aktieägare och allmänheten. 
De garanterade beloppen är 
inte säkerställda genom depo-
sition av likvida medel, pan-
ter eller andra säkerhetsavtal. 
Således föreligger en risk att 
en del av det garanterade be-

loppet inte tillförs Bolaget om 
betalningsförmågan hos någon 
garant skulle brista i ett läge där 
emissionsgarantin behöver på-
kallas.

LOCK-UP
Befintliga aktieägare har för-
bundit sig inför företrädesemis-
sionen att teckna s.k. lock-up 
avtal där minst 56,97% av aktie-
innehavet är låst för försäljning 
under de första 12 månaderna 
efter företrädesemissionen har 
registrerats. Efter att denna 
lock-up period har förlöpt kan 
det tänkas att en större ägare 
väljer att avyttra hela eller de-
lar av sitt aktieinnehav. Därmed 
föreligger risk att aktiekursen 
längre fram kan påverkas av 
att någon aktieägare säljer ett 
större antal aktier.
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På styrelsemöte i Intropris 8 november beslutade styrelsen med 
stöd av bemyndigande från bolagsstämma om en nyemission av 
aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. För 
varje en (1) aktie som innehas på avstämningsdagen kommer ak-
tieägarna att erhålla en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger 
rätt till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 20 SEK 
per aktie. Avstämningsdag hos Euroclear för rätten att delta i fö-
reträdesemissionen med företrädesrätt är den 16 november 2017. 
Teckningsperioden löper från och med den 20 november till och 
med 4 december 2017.

Bolagets aktiekapital kan genom företrädesemissionen öka med 
högst 174 432,45 SEK genom utgivande av högst 1 162 883 nya 
aktier. Antalet aktier kommer därmed att öka från 3 488 650 aktier 
till högst 4 651 533 aktier, vilket medför en maximal utspädning om 
33,4 procent för aktieägare som inte deltar i emissionen. Vid full-
tecknad emission tillförs Bolaget cirka 23,26 MSEK före emissions-
kostnader vilka beräknas uppgå till 1 MSEK. Styrelsen förbehåller sig 
rätten att återkalla företrädesemission om omständigheter uppstår 
som kan medföra att genomförandet av emissionen bedöms som 
olämplig. Meddelande härom avses i sådant fall offentliggöras se-
naste den 6 december på Bolagets hemsida.

Härmed inbjuds aktieägarna i Intropris att med företrädesrätt teck-
na aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i Memorandumet.

Vimmerby den 13 november 
Styrelsen i Intropris AB (publ).

Garantiåtaganden avseende Nyemissionen
Intropris har ingått avtal med garantigivare, vilka åtagit sig att teck-
na aktier i det fall Nyemissionen inte fulltecknas av befintliga ak-
tieägare eller allmänheten. Ingångna garantiåtaganden motsvarar 
minst 80 procent av Nyemissionens totala belopp.
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BAKGRUND OCH MOTIV

Kort om Bolaget Intropris
Intropris har sedan 2006 utvecklat sitt koncept 
för att sälja bland annat jakt, fiske och frilufts-
livsrelaterade produkter till konsument via en 
kombination av e-handel och fysiska butiker. 
Efter förvärv av ytterligare tre butiker och en 
e-handelsplattform från Huntyard & Berras 
samt uppköp av Racerback.se omfattar verk-
samheten sedan juni 2017 sex fysiska butiker 
och tre e-handelsplatser.

Genom att vidareutveckla e-handelsverksam-
heten och komplettera med fler butiker har 
Intropris nu siktet inställt på att bli en ledande 
aktör inom jakt-, fiske- och friluftslivssektorn i 
Sverige och Norden. Med ett redan väletablerat 
varumärke och en egenutvecklad mjukvarup-
lattform som sammankoppar centrallager, bu-
tiksverksamhet och e-handelsplattformar, kan 
verksamheten effektiviseras samtidigt som vo-
lymerna kan öka väsentligt. Intropris eftersträ-
var en i det närmaste sömlös samverkan mellan 
e-handel och fysiska butiker, en så kallad omni-
kanalslösning.

Intropris har efter mer än tio års verksamhet 
byggt upp en verksamhet med sex fysiska bu-
tiker och tre e-handelskanaler. Intropris är nu 
redo för en fortsatt expansion online, etable-
ringar och förvärv. 

Intropris Vision
-Att förbli den ledande aktören inom Euro-
pa med fokus på jakt, fiske och friluftsliv.
Intropris skall förbli det naturliga förstahands-
valet för konsumenter som vill handla produkter 
för jakt, fiske och friluftsliv. Kunder som handlar 
skall uppleva att det är tryggt, enkelt och att de 
får ett bra pris. - Tryggt, enkelt och prisvärt. 

Intropris Mission 
-Skapa en värld för en hälsosammare vardag.
Intropris skall tillsammans med ägare, konsu-
menter och medarbetare skapa en värld som 
främjar intresset för natur och viltvård. Skapa 
en möjlighet för konsumenter att lära sig om och 
möjliggöra trygga inköp inom jakt, fiske och an-
dra friluftslivsrelaterade kategorier inom Europa.

Intropris Affärsidé
Att sammanföra en naturligt växande handel 
online och ett växande butiksnät. Tillhandahålla 
konsumenter kunskap, attraktiva produkter och 
tjänster. Tryggt, enkelt och prisvärt världen över.

Intropris egna varumärken
Intropris har sedan 2006 byggt upp en portfölj med strategiska varumärken

Intropris
Intropris är kedjan som tillhandahåller kunder hela koncernens utbud.  
 
Intropris skall erbjuda konsumenter en god service och förmedla 
kunskap med fokus på jakt, fiske och friluftsliv. Intropris erbjuder 
idag ett flertal lokala butiker, handel online och vapenhandel. 

Wildmann
Wildmann - utgör utvalda produkter inom ett premiumsortiment.

Huntyard
Huntyard, fokuserar på att vara konkurrenskraftiga online.

Racerback
Racerback, nyttjas för kreativa produkter och lösningar. Racerbacks 
huvudfokus är att möjliggöra ett prisvärt kvalitativt sortiment.
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Ansökan om handel vid Nordic Growth Market
Intropris har för avsikt att ansöka om notering av Bolagets aktie vid NGM Nordic MTF, som är en 
så kallad MTF-handelsplats. Det är styrelsens bedömning att Bolaget efter genomförandet av 
föreliggande nyemission uppnår de krav som de regelverk som en sådan marknadsplats tillämpar. 

Emissionslikvidens användning
Förutsatt att den föreliggande emissionen fulltecknas kommer emissionslikviden om 23,26 MSEK, 
före emissionskostnader, i huvudsak användas till att utveckla och förbättra Intropris verksamhet. 
En del av kapitalet kommer också användas till marknadsföring för att stärka Intropris varumärke 
både online och de fysiska butikerna. I takt med att Intropris växer tillkommer också behovet av 
strategiska investeringar.

Emissionslikvidens användning
Syftet med emissionen är att fortsätta finansiera Bolagets affärsutveckling

Växa online och förstärka våra varumärken 6 000 tkr

Växa genom att lansera och etablera nya produkter och 
varumärken i Sverige och Europa 1 315 tkr

Växa genom att etablera eller förvärva minst en ny handelsplattform 1 000 tkr

Beräknade emissionskostnader 950 tkr

Realisera synergieffekter genom att strategiskt sammanföra Intropris  
produktflöde online och i våra butiker genom ett centrallager 500 tkr

Växa genom att utveckla eventverksamheten 500 tkr

Öka lönsamhet genom att införa ett tydligare proaktivt 
processorienterat synsätt 300 tkr

Öka lönsamhet genom resurser i form av tid till att mäta, 
följa upp och konkurrensutsätta eget sortiment 300 tkr

Utvärdera bonusprogram 200 tkr

Utveckla vår kommunikation med aktieägare och konsumenter 105 tkr

Utvärdera nya partnerskap framförallt inom den växande jaktturismen 85 tkr

Rörelsekapital och refinansiering 12 245 tkr

SUMMA: 23 500 tkr

MOTIV
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ORDFÖRANDE HAR ORDET

Vår ambition är att Intropris AB 
inte bara ska vara ett kundvän-
ligt företag utan även ett aktie-
ägarvänligt företag, som strävar 
efter en långsiktig värdetillväxt 
med attraktiva utdelningsnivå-
er. Styrelsen arbetar engagerat 
utifrån de finansiella mål som 
fastslagits av ägarna. Det är vik-
tigt att poängtera att styrelsens 
vision för Intropris är långsiktig 
och ska fungera som riktmärken 
för Bolaget under en längre tid. 

En viktig uppgift för styrelsen 
är att säkerställa en effektiv och 
stabil bolagsstyrning, ett strate-
giskt proaktivt arbete och intern 
kontroll i verksamheten. Detta 
grundar sig i en väl fungerande 
riskhantering med relevanta 
kontrollfunktioner, tydligt förde-
lat ansvar, snabba beslutsvägar 
och en god affärsetik. Vi upp-
daterar förnyar och förbättrar 
löpande våra riktlinjer för den 
interna kontrollen för att säker-
ställa bästa möjliga nivå. 

Styrelsen ser stora möjligheter 
att ta marknadsandelar genom 
en fortsatt expansion av vårt bu-
tiksnät och online. De komman-
de åren ser ut att bli spännande.

BITARNA FALLER PÅ PLATS
Bolaget har i flera år arbetat 
med att utveckla en fungerande 
och lönsam butiksverksamhet 
och har nu kommit till ett ske-
de där de huvudsakliga målen 
har uppnåtts. Intropris har ett 
flertal olika egenutvecklade 
plattformar som möjliggör kon-
sumentkontakt, god lönsamhet 
och tillväxtpotential. Med Bola-
gets nya förvärv (2017) och egna 
varumärken öppnas helt nya 
möjligheter för att etablera pro-
dukter, produktsortiment, tjäns-
ter och geografiska marknader. I 
och med att Intropris redan är 
etablerat på den svenska mark-
naden kan Bolaget strategiskt 
fokusera på att optimera Bola-
gets förvärv med fokus på god 

lönsamhet och tillväxt. Frilufts-
liv i sin helhet och framförallt 
jakt- och sportfiskebranschen 
står inför en fortsatt utveckling 
där allt mer av försäljningen för-
väntas ske online. Intropris är 
bara i början av sin tillväxtresa. 
Följ med oss och bli delaktig i 
skapandet av plattformar med 
fokus på några av Sveriges mest 
köpstarka marknader! 

Styrelsens ordförande 

Veine Johansson

MAGNUS SAMUELSSON - EN AKTIEÄGARES RÖST

Magnus har varit kund hos Intropris i  
Vimmerby under flera år och 2015  
blev han också aktiägare.

”Jag jagar mycket och det finns ingen riktig bra 
butik i närheten av Kisa där jag bor. Det var så jag 
hittade Intropris i Vimmerby. Jag gillar personalen 
på Intropris. De är kunniga och vet vad de pratar 
om. Jag gillar butikernas koncept då jag även 
fiskar en hel del. Jag är absolut ingen fiskenörd 
och då känns det tryggt och enkelt att handla hos 
någon som är så kunnig på fiske. Jag vill ha bra 
och personlig service när jag handlar. Det har jag 
alltid fått av Intropris.” 1998 blev Magnus Samuelsson världens starkaste man.  

Han har även vunnit Sveriges motsvarighet hela nio gånger 
mellan åren 1995 - 2005. Han är en aktiv och 
inbiten jägare och fiskare.
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING
De som på avstämningsdagen den 16 november 
2017 är registrerade som aktieägare i Intropris 
äger företrädesrätt att för tre (3) innehavda akti-
er teckna en (1) ny aktie i Bolaget. 

TECKNINGSRÄTTER
Rätt att teckna sig för aktier skall med företrä-
desrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid en 
(1) teckningsrätt skall erhållas fören (1) befintlig 
aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teck-
ning av en (1) ny aktie. 

TECKNINGSKURS
De nya aktierna emitteras till en kurs om 20 SEK 
per aktie. Inget courtage tillkommer.

AVSTÄMNINGSDAG
Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande 
av vilka som ska erhålla teckningsrätter är den  
16 november 2017.

TECKNINGSTID
Teckning av nya aktier ska ske under tiden från 
och med den 20 november 2017 till och med den 
4 december 2017.

Observera att ej utnyttjade teckningsrätter blir 
ogiltiga efter teckningstidens utgång och där-
med förlorar sitt eventuella värde. Outnyttjade 
teckningsrätter kommer att avregistreras från 
respektive aktieägares VP-konto utan avisering 
från Euroclear. 

Styrelsen för Intropris förbehåller sig rätten att 
förlänga den tid under vilken teckning och betal-
ning kan ske. Sådan förlängning kommuniceras 
genom pressmeddelande som läggs upp på Bo-
lagets hemsida senast sista dagen i tecknings-
perioden.

INFORMATION FRÅN EUROCLEAR TILL 
DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE
De aktieägare eller företrädare för aktieägare 
som på ovan nämnd avstämningsdag är regist-
rerade i den av Euroclear, för Bolagets räkning 
förda aktieboken, erhåller förtryckt emissions-
redovisning med vidhängande inbetalningsavi 
från Euroclear samt en informationsbroschyr 
med vidhängande anmälningssedel för teck-
ning utan stöd av teckningsrätter. På den för-
tryckta emissionsredovisningen framgår bland 
annat antalet erhållna teckningsrätter och det 
hela antalet aktier som kan tecknas. Den som är 
upptagen i den, i anslutning till aktieboken, sär-

skilt förda förteckningen över panthavare med 
flera, erhåller inte någon emissionsredovisning 
utan underrättas separat. VP-avi som redovisar 
registreringen av teckningsrätter på aktieägares 
VP-konto utsändes inte.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE
Aktieägare vars innehav av aktier i Intropris är 
förvaltarregistrerade hos bank eller annan för-
valtare erhåller endast en informationsbroschyr 
enligt ovan. Teckning och betalning ska då istäl-
let ske i enlighet med anvisningar från respektive 
förvaltare.

TECKNING MED STÖD AV  
FÖRETRÄDESRÄTT
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter 
sker genom kontant betalning. Observera att det 
kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att 
nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska 
ske i enlighet med något av nedanstående två 
alternativ.

1. Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhåll-
na teckningsrätter utnyttjas för teckning av 
aktier ska den förtryckta inbetalningsavin från 
Euroclear användas som underlag för anmälan 
om teckning genom betalning. Den särskilda 
anmälningssedeln ska därmed inte användas. 
Inga tillägg eller ändringar får göras i den på 
inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är 
bindande.

2. Särskild anmälningssedel
I det fall ett annat antal teckningsrätter utnyttjas 
än vad som framgår av den förtryckta inbetal-
ningsavin från Euroclear ska ”Särskild anmäl-
ningssedel” användas. Anmälan om teckning 
genom betalning ska ske i enlighet med de in-
struktioner som anges på den särskilda anmäl-
ningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin 
från Euroclear ska därmed inte användas. Sär-
skild anmälningssedel kan beställas från Mang-
old via telefon eller e-post.

Särskild anmälningssedel ska vara Mangold 
tillhanda senast kl. 15.00 den 4 december 2017. 
Eventuell anmälningssedel som sänds med post 
bör därför avsändas i god tid före sista tecknings-
dagen. Endast en anmälningssedel per person 
eller juridisk person kommer att beaktas. I det 
fall fler än en anmälningssedel insändes kommer 
enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullstän-
dig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel 
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kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan 
är bindande.

Ifylld särskild anmälningssedel  
skickas eller lämnas till:
Mangold Fondkommission AB
Emissioner/ Intropris
Box 55691
102 15 Stockholm
Besöksadress: Engelbrektsplan 2

E-post: ta@mangold.se
Telefax: 08-503 015 51
Telefon: 08-503 015 80
Hemsida: www.mangold.se

TECKNING UTAN STÖD AV  
FÖRETRÄDESRÄTT
För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med 
företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för Fö-
reträdesemissionen högsta belopp, besluta om 
fördelning av aktier som inte tecknats med fö-
reträdesrätt. Sådan fördelning ska i första hand 
ske till aktietecknare som tecknat aktier med 
stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, 
i förhållande till det antal teckningsrätter som 
var och en utnyttjat för teckning av aktier och, 
i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 
I andra hand ska fördelning ske till övriga som 
tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, 
vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, 
och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 
För aktier som inte tecknats med stöd av före-
trädesrätt eller utan företrädesrätt enligt ovan, 
ska tilldelningen ske till eventuella garanter av 
Företrädesemissionen pro rata i förhållande till 
garanterat belopp. 

Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske 
under samma period som teckning av aktier 
med företrädesrätt, det vill säga från och med 
den 20 november 2017 till och med den 4 decem-
ber 2017. Minsta teckningspost vid teckning utan 
företräde är 250 aktier. Styrelsen i Intropris för-
behåller sig rätten att förlänga teckningstiden. 

Intresseanmälan att teckna aktier utan stöd av 
teckningsrätter ska göras på ”Anmälningssedel 
för teckning utan stöd av teckningsrätter” som 
ifylls, undertecknas och därefter skickas eller 
lämnas till Mangold med kontaktuppgifter en-
ligt ovan. Anmälningssedeln kan beställas från 
Mangold via telefon, e-post eller laddas ned 
från hemsidan. Privatpersoner kan även fylla i 
och skicka in anmälningssedeln elektroniskt till-

Mangold via hemsidan. För detta krävs bankID. 
Anmälningssedeln kan även laddas ned från In-
tropris hemsida, www. Intropris.se

Anmälningssedeln ska vara Mangold tillhanda 
senast kl. 15.00 den 4 december 2017. Anmäl-
ningssedel som sänds med post bör därför 
avsändas i god tid före sista teckningsdagen. 
Endast en anmälningssedel per person eller juri-
disk person kommer att beaktas. För det fall fler 
än en anmälningssedel insändes kommer enbart 
den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller 
felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att 
lämnas utan avseende. Anmälan är bindande. 

Besked om eventuell tilldelning lämnas genom 
utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i en-
lighet med anvisningarna på denna. Meddelande 
utgår endast till dem som erhållit tilldelning.

TILLDELNING VID TECKNING  
UTAN FÖRETRÄDESRÄTT
Besked om eventuell tilldelning av aktier, teck-
nade utan företrädesrätt, lämnas genom över-
sändande av tilldelningsbesked i form av en av-
räkningsnota. Likvid ska erläggas senast tre (3) 
bankdagar efter utfärdandet av avräkningsno-
tan. Något meddelande lämnas inte till den som 
inte erhållit tilldelning. Erläggs inte likvid 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.

AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock 
inte aktieägare bosatta i USA, Australien, Hong-
kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore samt 
Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där del-
tagande skulle kräva prospekt, registrering eller 
andra åtgärder än de som följer av svensk rätt) 
som äger rätt att teckna aktier i Företrädesmissi-
onen, kan vända sig till Mangold på telefon enligt 
ovan för information om teckning och betalning.
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BETALD TECKNAD AKTIE (BTA)
Teckning genom betalning registreras hos Euroc-
lear så snart detta kan ske, vilket normalt inne-
bär några bankdagar efter betalning. Därefter 
erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på 
att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) 
skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade 
aktierna är bokförda som BTA på VP-kontot tills 
Företrädesmissionen blivit registrerad hos Bo-
lagsverket. Enligt aktiebolagslagen får under vis-
sa förutsättningar del av Företrädesemissionen 
registreras hos Bolagsverket. Om denna möjlig-
het till delregistrering utnyttjas i föreliggande 
företrädesemission kommer flera serier av BTA 
att utfärdas varvid den första serien benämns 

”BTA 1” i Euroclear-systemet. 

LEVERANS AV AKTIER
Så snart Företrädesemissionen registrerats vid 
Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 50, 
ombokas BTA till aktier utan särskild avisering 
från Euroclear. Dock kan delregistrering av Före-
trädesmissionen komma att ske hos Bolagsver-
ket. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav 
förvaltarregistrerat kommer information från 
respektive förvaltare.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET AV  
FÖRETRÄDESEMISSIONEN
Cirka en vecka efter att teckningstiden avslutats 
kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av Fö-
reträdesmissionen. Offentliggörandet kommer 
att ske genom pressmeddelande och finnas till-
gängligt på Bolagets hemsida.

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

RÄTT TILL UTDELNING
De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning 
första gången på den avstämningsdag för utdel-
ning som infaller närmast efter det att Företrä-
desemissionen har registrerats hos Bolagsverket 
och aktierna har införts i den av Euroclear förda 
aktieboken. Utbetalning av eventuell utdelning 
ombesörjs av Euroclear eller, för förvaltarregist-
rerade innehav, i enlighet med respektive förval-
tares rutiner.
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HISTORIK

Intropris

2006
Intropris.se lanserades under 2006 som en in-
ternetbutik med en rörlig, delvis efterfrågestyrd 
och automatiserad, prisbild. Idén var att en varas 
pris skulle justeras automatiskt av e-handelssys-
temet en gång per dygn beroende på individuella 
målvärden och den faktiska försäljningen, vilket 
visade sig fungera bra på våra mest efterfrågade 
varor och inte så bra på resterande sortiment. 
När det också var svårt att på ett begripligt sätt 
förklara funktionen för kunderna togs Intropris 
automatiska prisreglering bort ur systemet efter 
cirka två års tid. Det dåvarande allt bredare pro-
duktutbudet ledde istället till en ny profilering, 
som ett varuhus på Internet med ett brett sorti-
ment och många varukategorier.

2008
I juni 2008 öppnades en fysisk butik i Vimmer-
by som baserades på konceptet från e-handeln, 
med fem huvudavdelningar, Hemelektronik, Mo-
tor, Hus & Hem, Jakt & Fiske samt Sport & Fritid. 
Efter tio års verksamhet har butiken nu hittat en 
form som fungerar bra och är lönsam, där vissa 
avdelningar har lagts ned, och andra har getts 
ett större utrymme.

2011
Sortimentet renodlades till att i huvudsak om-
fatta Jakt, Fiske, Uteliv, Hemelektronik och Data. 
Utbudet fungerar väl i kombination och genom 
att Intropris synkroniserar både inköpsflödet 
och utflödet av produkter till och från butiken 
i kombination med e-handeln skapar Intropris 
en bättre marginalstruktur än vad som tidigare 
varit möjligt med enbart lokala inköp. 

Under 2011 investerade Intropris i ett vapenvalv 
och lanserade bland annat en internetbutik un-
der namnet vapenlagret.se för att möjliggöra 
en tydligare satsning på jaktsortimentet, vilket 
resulterade i ökad lönsamhet och försäljningstill-
växt både i butik och på internet. I samband med 
renodlingen av sortimentet under 2011 skiftades 
huvudsortimentet från hemelektronik till jakt vil-
ket förbättrat marginalsituationen.

2015
Intropris inleder ett samarbete med Magnus 
Samuelsson, som bland annat är känd som värl-
dens starkaste man, och som polisen Gunnar Ny-
berg i TV-serien Arne Dahl, samt som vinnare av 
Let ś Dance. Idag lägger Magnus mycket tid på 
jakt och fiske, bland annat genom samarbeten 
med Intropris och medverkan i jaktfilmer.

2017 
Genomfördes ett flertal förvärv och Intropris 
övertog Huntyard & Berras butiker i Vårby, Es-
kilstuna och Gävle, samt deras e-handel. Överta-
gandet skedde genom ett inkråmsförvärv. Efter 
övertagandet har Intropris sex fysiska butiker i 
Sverige. I början av maj 2017 förvärvade Intro-
pris Jaktbiten i Karlshamn AB. Jaktbiten driver 
Racerback.se, vars verksamhet består i produk-
tutveckling och e-handel.

Huntyard & Berras
2010 öppnade Huntyard & Berras sin första bu-
tik i Vårby. Sortimentet bestod av jakt och fiske-
produkter. 2011 lanserades också en webbutik. 
2012 övertog Huntyard & Berras en befintlig 
butik i Gnesta med samma koncept. 2013 öpp-
nades ytterligare en butik i Eskilstuna, en i Gäv-
le och en i Arlandastad. Gävle kompletterades  
2015 med vapenvalv. 2017 avyttrade moderbo-
laget butikerna i Gävle, Eskilstuna och Vårby till 
Intropris.

Racerback
Racerback grundades 2004 av Rickard Lundberg 
från Karlshamn. Racerbacks första produkter var 
kikarsikten som lanserades med namnet Vakjakt. 
Samma år ökade antalet vildsvin lavinartat i Sve-
rige och optik med belysta riktmedel blev ett 

”måste” för varje jägare. ”Att vara först med det 
senaste”, blev av den anledningen tidigt mottot 
för Racerback. Tillsammans med Rickard Lund-
bergs goda kontakter i USA blev Racerback en 
av de butiker som var först med ett brett ”Ame-
rikanskt” utbud av jakttillbehör. Racerback var 
också en av de första butikerna med foderau-
tomater, vilt/åtelkameror, doftdöljare i form av 
schampon, deodoranter, tvättmedel, m.m.

2017 förvärvades Racerback till Intropris.
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Firma Org.nr

Moder-
bolag ets 
ägarandel

Moderbolag Intropris AB 556536-3982 -

Dotterbolag Intropris Eksjö AB 556688-5405 100%

Dotterbolag Intropris Eskilstuna AB 559095-4334 100%

Dotterbolag Intropris Gävle AB 559095-4342 100%

Dotterbolag Intropris Ronneby AB 556292-7755 100%

Dotterbolag Intropris Vårby AB 559046-3419 100%

Dotterbolag Jaktbiten i Karlshamn AB 556768-7503 100%

BAKGRUND INTROPRIS
Intropris började sin verksamhet med hjälp av en 
helt egenutvecklad e-handelsplats redan 2006. 
Sortimentet bestod i huvudsak av MP3-spelare 
och hörlurar men utökades snart till att också 
inkludera mobiltelefoner och data. I Vimmerby 
öppnades 2008 den första fysiska butiken och 
det egna affärssystemet utvecklades parallellt 
till att även hantera fysiska butiker. För att be-
möta den ökade konkurrensen utvecklades 
sortimentet och inriktningen svängde över till 
jakt- och fiskerelaterade produkter. 2012 öpp-
nades en vapenavdelning med vapenvalv i buti-
ken i Vimmerby. 2015 öppnades två nya butiker, 
Ronneby och Eksjö under 2016 kompletterades 
dessa båda butiker med egna vapenvalv. 2017 
förvärvades tre av totalt fem Huntyard & Berras 
butiker samt deras e-handel. Strax därefter för-
värvades också Jaktbiten i Karlshamn och e-bu-
tiken Racerback.se.

FRAMTID LAGERHANTERING
Lagerhanteringen kommer 2018 utföras av ett 
centralt lokaliserat lager. Hanteringen har tidiga-
re varit i varje enskild butik och de första stegen 
är redan initierade. Fördelarna är många och de 
fysiska butikerna kommer också att dra fördel 
av ett centraliserat lager när Intropris kan i en 
större utsträckning göra större kordinerade in-
köp vilket naturligt resulterar i en lägre prisbild 
när varje butik köper efter egen förmåga och 
behov 2017. 

FRAMTID FYSISKA BUTIKER
Intropris har idag sex fysiska butiker. Planen för 
butikerna är att optimera dessa ytterligare och 
bli ännu bättre på friluftsliv. De tre nya Intro-
pris-butikerna (fd Huntyard & Berras) är idag 
störst inom sportfiske och kommer nu utveck-
las och bli bättre på jaktsortiment. Samtidigt har 

Intropris tre tidigare butiker, varit framgångsrika 
inom jakt och kommer kompletteras till att bli 
bättre på sportfiske. Butikerna skyltas om med 
Intropris nya grafiska profil som fokuserar mer 
på det naturliga konceptet. Utöver utvärderar In-
tropris kontinuerligt nya orter och platser med 
lönsamhetspotential för att öppna nya Intro-
pris-butiker. Målsättningen är att Intropris ska 
bli en av Europas ledande kedjor inom jakt, fiske 
och friluftsliv.

FRAMTID E-HANDEL
I dagsläget ligger våra tre e-butiker i tre olika 
e-handelslösningar. Intropris arbetar med att 
flytta över e-butikerna till en och samma back-
end lösning. Vilket också kommer att resultera 
i att alla e-butikernas, ”front end”, som kunder 
ser uppdateras och moderniseras löpande. Vil-
ket tidigare har varit ett bekymmer. Intropris nya 
lösning resulterar i att det blir enklare och kost-
nadseffektivare för Intropris att ständigt bemöta 
nya kundkrav på enkelhet när kunder handlar 
online.

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Huntyard.se
Lanserades 2010 med syfte att sälja jakt- och fis-
kerelaterade produkter. Sortimenten fokuserar 
främst på fiske. Huntyard förvärvades av Intro-
pris i april 2017.

Racerback.se
Lanserades 2008 med syfte att sälja jakttillbe-
hör. Racerback importerar egna varor som säljs 
under varumärket Racerback. Racerback förvär-
vades i maj 2017.

Intropris E-handel

Intropris.se
Lanserades 2006 och fokuserade med stor fram-
gång på hemelektronik på Internet. Idag består 
sortimentet i huvudsak av jakt- och fiskeprodukter.  
Störst andel av omsättningen ligger på jakttillbe-
hör och vapen. Intropris säljer också hemelek-
tronikprodukter.

Intropris e-butiker kompletterar och har olika 
målgrupper. 

Bolagsstuktur
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HUND I SVERIGE
Jordbruksverket sammanför statistik över antalet hundar i Sverige.  
Totalt finns det i Sverige 871 448 hundar och 641 370 antal ägare.

Andel hundar / Sveriges befolkning

10 065 389

9%

KÄLLOR: 
https://svensktfriluftsliv.se/
https://jagareforbundet.se/aktuellt/press2/pressmeddelanden/2016/07/fler-jagare-i-host/
https://svenskjakt.se/start/nyhet/jakten-europa-vard-160-miljarder/
http://www.fiskejournalen.se/fritidsfisket-omsatter-miljarder/
https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/sport--och-fritidsfiske/ 
fakta-om-fritidsfiske/statistik-for-fritidsfiske.html
https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hundarochkatter/ 
hundregistret/statistik.4.45fb0f14120a3316ad78000672.html

MARKNADSÖVERSIKT I SVERIGE

SVENSKT FRILUFTSLIV
Intropris hemmamarknad som enligt Bolagets bedömning består av en 
målgrupp på mer än 1,7 miljoner människor. För att beskriva marknaden 
har exempelvis Svenskt Friluftsliv som består av 25 organisationer enligt 
uppgift 1,7 miljoner medlemmar. Långt ifrån alla som utövar eller har ett 
friluftsintresse äger något medlemskap inom en friluftslivsorganisation. 

17%

Svenskt friluftsliv / Sveriges befolkning

10 065 389

JAKT I EUROPA
Jägareförbundet har vid flertal tillfällen kommunicerat att det finns ca 300 
000 jägare i Sverige.En ny SIFO-undersökning (2016) visas att nästan var 
fjärde svensk (23%) kan tänka sig att börja jaga. Störst intresse fanns bland 
män i åldern 30-49 år varav hälften kan tänka sig att börja jaga. 

FACE, den europeiska federationen för jägarorganisationer, menar enligt upp-
gift att jakten är värd ~ 160 miljarder kronor för den europeiska ekonomin.

I förlängningen innebär detta att Intropris har möjlighet att börja bearbeta 
de ca 6.7 miljoner Jägare i Europa som inte bearbetas idag.

Jägare / Svenskt Friluftsliv

Svenskt Friluftsliv

18%

FISKE I SVERIGE
Havs– och vattenmyndigheten är statistikansvarig myndighet inom fiskets 
område. Ungefär 1,6 miljoner svenska medborgare i åldern 16-80 fiskar 
varje år i svenskt vatten. 

”Under 2013 betalade svenskarna 5,8 miljarder för sitt fritidsfiske. Av 
detta utgjordes 2,3 miljarder kronor av utgifter för förbrukningsmaterial 
i redskap, fiskekort, resor, fiskeguider, mat och logi. Utgifter för fleråriga 
investeringar i båtar och dyrare fiskeutrustningar var 3,5 miljarder kronor.”
 
Det sammanlagda antalet fiskedagar var drygt 11,2 miljoner dagar varav 6 
miljoner utfördes från båt. Antalet fiskedagar i sjöar och vattendrag var 8 
miljoner och antalet fiskedagar utmed kusterna och i havet var 3,2 miljoner.

Fritids�ske / Sveriges Befolkning

10 065 389

15%



18 INTROPRIS AB - Memorandum oktober 2017

Följande material har hämtats från en rapport om E-handeln i Sverige som har sam-
manställts av betallösningsbolaget Dibs. Rapporten är baserad på intervjuer med 7 000 
konsumenter i Norden, data baserad på transaktioner hos tusentals webbutiker anslutna 
till DIBS samt kunskap från DIBS e-handelsexperter.

Marknaden
Svensk e-handel ökar ihärdigt. 
Från 2016 till 2017 ökar den 
totala omsättningen för e-han-
deln med hela nio miljarder kro-
nor. Det är en ökning med 45% 
sedan 2013. Under det gångna 
året är det framförallt varor och 
tjänster som drivit på utveck-
lingen.

E-handeln  
fortsätter att utvidgas
Svenskarna handlar på nätet 
som aldrig förr. 2017 slår den 
totala omsättningen för e-han-
deln i Sverige nytt rekord. 
Svenskarna handlar resor, varor 
och tjänster för strax under 110 
miljarder.

Sedan 2016 har svenskarnas 
köp av varor på nätet ökat med 
14 procent, eller 5,3 miljarder 
kronor. I år har svenskarna så-
ledes handlat varor på nätet 
för drygt 42 miljarder kronor 

- mest någonsin. Utvecklingen 
visar på att e-handel står för 
en central del av den svenska 
konsumtionen.

E-handelns  
fördelning i Sverige
2017 omsätter e-handeln i 
Sverige 109,5 miljarder kronor. 
Konsumtionen fördelar sig på 
de tre kategorierna Resor, Varor 
och Tjänster.

I år har detaljhandeln kommit 
ännu längre med att anpassa 
sig till kundernas digitala be-
teende. Kategorin varor, med 
representanter som t.ex. Mid-
dagsfrid.se, har från 2016 till  
 
2017 ökat med 14% (från 37 mil-
jarder 2016 till 42,3 miljarder 

2017). Men det är tjänster som 
har haft störst växtvärk. Här 
har konsumtionen under det 
senaste året ökat med hela  
47%.

I takt med konsumenteras öka-
de sug efter att handla på nä-
tet dyker nya webbutiker upp. 
Dock ökar samtidigt konsumen-
ternas krav på köpupplevelsen 
oavsett om det handlar om ett 
tröjköp, en anmälan till dagis 
eller mat till hyllorna i kylskåpet.

Varor
Svenskarna spenderar allt mer 
på att köpa varor på nätet. 
Drygt hälften av svenskarna kö-
per kläder, skor och accessoarer 
på nätet, men även produkter 
för kropp och hälsa, fysisk me-
dia och elektronik klickas hem.

Svenskarna handlar på nätet 
först och främst för att det är 
bekvämt och detta gäller oav-
sett varukategori. Den totala 
omsättningen för köp av varor 
på nätet växer i snabb takt och 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
kommer att fortsätta växa de 
kommande åren. Potentialen 
är därför stor - eller hotet stort 

- för de många svenska butiker 
och företag som ännu inte har 
försäljning på nätet.

E-HANDELN I SVERIGE

39% 
av svenskarnas totala  

onlinekonsumtion består  
av varor.

52% 
av svenskarna köper 

kläder på nätet

42.3 
miljarder kronor är den 

 totala omsättningen  
av varor.

35% 
av alla inköp i kategorin

varor sker direkt från
en smarttelefon.

PATRIK MÜLLER
E-handelsexpert

DIBS Payment Services

”Intressant nog har en ny typ av fysisk butik 
börjat vinna mark. Inte i samma takt som de 
traditionella fysiska butikerna stänger. Men 

ändå. Ett exempel är Amazon, som har lanserat en ked-
ja av fysiska bokhandlar. Butikerna är inredda utifrån 
data som samlats in från Amazons onlineförsäljning. 
Det finns till exempel en bokhylla med de mest populära 
bladvändarna från Amazons onlineförsäljning. Det är 
ett nytt sätt att tänka sig en fysisk butik:  
Som ett komplement till e-handeln  
och inte tvärtom.
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MARKNADENS STORLEK:

105.1 MDSEKBEFOLKNING (15-74 ÅR):

3.951.298

MARKNADENS STORLEK:109.5 MDSEK
BEFOLKNING (15-74 ÅR):

7.370.479

MARKNADENS STORLEK:

82 MDSEK
BEFOLKNING (15-74 ÅR):

4.108.640

BEFOLKNING (15-74 ÅR):

4.341.981

MARKNADENS STORLEK:108.8 MDSEK

6.97 KÖP PER 3 MÅNADERI GENOMSNITT

6.31 KÖP PER 3 MÅNADER
I GENOMSNITT

5.51 KÖP PER 3 MÅNADERI GENOMSNITT

6.39 KÖP PER 3 MÅNADERI GENOMSNITT

Tillsammans har de nordiska 
länderna en imponerande  
omsättning. Under 2017 
har ländernas knappt 20 
miljoner invånare i ålders-
gruppen 15–74 år handlat 
online för sammanlagt 
405,4 miljarder kronor. 

E-handelns omsättning 
i Norden

Källa: Rapporten Svensk E-handel 
2017 av DIBS by Nets
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Under de senaste fyra åren har omsättningen på den svenska e-handelsmarknaden ökat med 45% (75,7 miljarder kronor 
2013 till 109,5 miljarder kronor 2017). För närvarande är omsättningen 109,5 miljarder kronor, vilket är nio miljarder (9%)
mer än förra året. Siffrorna bygger på en faktisk ökning hos cirka 5 000 webbutiker i Sverige.

Fig. 01 UPPSKATTNING AV DEN SVENSKA E-HANDELSMARKNADENS STORLEK

109.500.000.000
KRONOR

OMSÄTTNING 2017

TILLVÄXT DE SENASTE FYRA ÅRENTILLVÄXT SEDAN FÖRRA ÅRET

45%9%

+9%

+11%

+12%

+7%

+7%

BELOPP I MILJARDER KRONOR

2013 2014 2015 2016 2017

75.7
80.8

90.5

100.5

109.5

Källa: Rapporten Svensk E-handel 
2017 av DIBS by Nets
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Konsumenten
Trots att kvinnor handlar oftare 
än män på nätet är storkonsu-
menten på nätet en man. Han 
handlar i genomsnitt för 14 063 
kr i månaden på nätet. Han är 
43 år och bor i Stockholm. Män 
spenderar i genomsnitt 659 kr 
mer än kvinnor per månad.

En man spenderar i genomsnitt 
3 424 kr i månaden medan kvin-
nor spenderar 2 765 kr. Det ger 
ett snitt om 3 095kr per månad.

De svenska konsumenterna äls-
kar att handla på nätet. Faktum 
är att 9 av 10 svenskar har gjort 
ett e-handelsköp under de se-
naste tre månaderna.

Allt större krav på enkelhet
Idag är den viktigaste anled-
ningen varför konsumenter väl-
jer näthandel att det är enkelt 
och tidsbesparande.

Många konsumenter uppskat-
tar också att det är lätt att jäm-
föra produkter och priser. Och 
så skadar det naturligtvis inte 
att webbutiker är öppna dygnet 
runt och ofta erbjuder ett lägre 
pris än de fysiska butikerna.

En stark trend som håller i sig 
även i år är att handel via mo-
bilen ökar. Idag är det 54% som
har handlat via mobilen, men 
siffran är betydligt högre i 
vissa åldersgrupper. Bland 25- 
34-åringarna är det så många 
som 69% som handlat på nätet 
via mobilen.

Utlandet
Andelen svenskar som handlar 
i utländska webbutiker är i det 
närmaste oförändrad sedan 
förra året. Lägre priser och 
bristande utbud i de svenska 
webbutikerna håller utlands-
handeln igång. De starkaste 
drivkrafterna till att handla i ut-
ländska webbutiker är desam-

ma för finska, norska, danska 
och svenska konsumenter - läg-
re priser, större utbud och att 
hitta produkter som inte finns 
hemma.

TOPP 5 
över de mest populära
länderna att handla från:
 1. Kina:  31%
 2. Storbritannien: 28%
 3. Tyskland:  22%
 4. USA:  17%
 5. Danmark:  7%

VARFÖR HANDLADE DU I 
EN UTLÄNDSK WEBBUTIK?
Lägre priser 62%
Jag kunde inte få  
tag på produkten  
i Sverige 50%
Större urval 39%
Unika produkter 31%

89% 
av alla 25-35-åringar  

handlar på nätet

54% 
av alla 25-34-åringar 

handlar mobilt.

23%
 av 15–74-åringar har 
handlat på nätet och  

hämtat varorna i en fysisk 
butik?

35%
 av konsumenterna föredrar 

att returnera varor i en  
fysisk butik?

74%
 föredrar att handla på 
nätet eftersom det är 

tidsbesparande?

8% 
av konsumenterna har köpt 
online och returnerat varan 

i en fysisk butik?

5% 
av konsumenterna har 

handlat på nätet och hämtat 
och returnerat varorna i en 

fysisk butik?

Visste du att?
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Finansiell 
information
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Resultaträkning Q1 2017
Pro forma 
2017-07-01 - 2017-09-30

SEK
  

Moderbolag
  

Koncern

Nettoomsättning 3 377 303 17 052 772

Övriga rörelseintäkter 1 674 237 2 256 309

SUMMA 5 051 540 19 309 081

Varukostnad/Handelsvaror -2 637 690 -11 160 223

Övriga externa kostnader -773 895 -4 052 852

Personalkostnader -947 008 -3 517 599

SUMMA -4 358 593 -18 730 674

Resultat före avskrivningar 692 947 578 408

Avskrivningar -359 094 -409 378

S:a avskrivningar -359 094 -409 378

Rörelseresultat 333 853 169 030

Resultat efter finansiella poster

Övriga ränteintäkter 0 23

Räntekostnader -4 082 -23 641

Summa finansiella poster -4 082 -23 618

Periodens resultat 329 772 145 411

FINANSIELL INFORMATION

Proformauppställningen utgår från tillgänglig information och har till syfte att informera om  
och belysa Intropris AB:s finansiella ställning och hämtad från kvartalsrapport Q1 2017. 
Kvartalsrapporter granskas ej av Bolagets utsedda revisor.

Intropris har gått från att vara ett 
avknoppat bolag med relativt be-
gränsad verksamhet i maj 2016, 
till att i slutet av juni 2017 omfatta 
verksamhet i sex helägda dotter-
bolag samt i moderbolaget. Den 
genomgripande omdaningen har 
haft kortsiktigt negativa effekter 
på resultatet, och ska ses som en 
förutsättning för den expansions-
fas som nu inleds. Genom att rä-
kenskapsåret förlängts med sex 
månader omfattar perioden två 
lågsäsonger och en högsäsong, vil-
ket också haft en tydlig inverkan på 
gruppens resultat.

Butikerna i Ronneby och Eksjö har 
under perioden färdigställts, och 
vid utgången av juni 2017 är de 
kompletta i såväl sortiment som 
vad gäller organisationen. Intro-

pris förvärv har medfört engångs-
kostnader såväl direkt som indirekt. 
Exempel på indirekta effekter är att 
Intropris förstärkts på stabsnivå 
med fyra tjänster i syfte att förbe-
reda för en betydligt mer omfattan-
de verksamhet.

Butikerna i Eskilstuna, Vårby och 
Gävle var när de övertogs i april 
2017 i ett skick som krävde om-
fattande insatser för att vända 
en negativ trend. Sortimentet 
var tömt på attraktiva varor, och 
kostnaderna behövdes ses över. 
Mycket av detta justerades un-
der perioden fram till 30 juni  
och påverkade resultatet negativt.

Jaktbiten i Karlshamn AB (känd 
som Racerback.se) förvärvades i 
maj 2017, och har medtagits med 

hela omsättningen från 1 maj 2016 
(14 månader)i sammanställningen 
över koncernbolagen.

Pro forma sammanställning 2016-
01-01 - 2017-06-30 ingår verksam-
het i nedanstående bolag med 
följande period:
Intropris AB (moder)  14 mån 
Intropris Eksjö AB 14 mån
Intropris Ronneby AB 14 mån 
Intropris Vårby AB 3 mån
Intropris Eskilstuna AB 3 mån
Intropris Gävle AB 3 mån
Jaktbiten i Karlshamn AB 14 mån

I och med att Intropris har under 
2017 genomfört ett flertal strate-
giska investeringar anser Intropris 
att grunden är lagd för en fortsatt 
expansion i lönsamhetens tecken.

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA ÖVERSIKTEN



24 INTROPRIS AB - Memorandum oktober 2017

Resultaträkning
Pro forma - 2016-01-01 - 2017-06-30

SEK Moderbolaget Koncernen

Nettoomsättning 21 318 245 41 521 726

Förändring pågående arbete 0 207 583

Övriga rörelseintäkter 1 365 859 3 306 134

SUMMA 22 684 104 45 035 443

Varukostnad/Handelsvaror -18 448 937 -32 999 925

Lagerförändring 0 -714 006

Övriga externa kostnader -3 626 578 -10 813 481

Personalkostnader -4 265 512 -10 719 286

SUMMA -26 341 027 -55 246 699

Resultat före avskrivningar -3 656 923 -10 211 255

Avskrivningar -2 461 105 -2 834 193

S:a avskrivningar -2 461 105 -2 834 193

Rörelseresultat -6 118 028 -13 045 448

Resultat efter finansiella poster

Resultat från andelar som är anläggningstillgångar 0 -675 147

Övriga ränteintäkter 246 13 052

Räntekostnader -629 993 -893 599

Summa finansiella poster -629 747 -1 555 693

Bokslutsdispositioner 0 350 420

Förändring uppskjuten skatt 0 405 438

Periodens resultat -6 747 775 -13 845 283

Finansiell utveckling för förlängt räkenskapsår 2016-01-01 - 2017-06-30

Proformauppställningen utgår från tillgänglig information och har till syfte att informera om  
och belysa Intropris AB:s finansiella ställning efter det förlängda räkenskapsåret 2016-01-01 -  
2017-06-30. Materialet har inte granskats av Bolagets revisor.
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Finansiell utveckling för förlängt räkenskapsår 2016-01-01 - 2017-06-30

SEK Moderbolaget Koncernen

Immateriella anläggningstillgångar 11 455 962 11 605 114

Goodwill 11 455 962 11 605 114

Materiella anläggningstillgångar 4 836 751 11 886 851

Inventarier, verktyg och installationer 4 836 751 11 886 851

Finansiella anläggningstillgångar 5 327 570 5 442 512

Andelar i koncernföretag 5 327 570 5 442 512

S:a Anläggningstillgångar 21 620 283 28 934 477

Varulager 3 969 237 24 175 596

Färdiga varor och handelsvaror 3 969 237 24 175 596

Korfristiga fordringar 11 095 048 2 830 854

Kundfordringar 177 827 1 274 820

Aktuella skattefordringar 314 228 365 004

Övriga fordringar 10 500 120 580 321

Förutbetalda kostnader 102 873 610 709

Korfristiga placeringar 4 578 000 4 578 000

Övriga kortfrisitga placeringar 4 578 000 4 578 000

Kassa & Bank 89 492 659 160

S:a Omsättningstillg 19 731 776 32 243 611

S:A TILLGÅNGAR 41 352 059 61 178 088

Balansäkning
Pro forma 2016-01-01 - 2017-06-30
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Balansäkning
Pro forma 2016-01-01 - 2017-06-30

SEK Moderbolaget Koncernen

Aktiekapital 100 000 550 000

Ej. Reg nyemission 248 865 248 865

Reservfond 600 31 600

Balanserat resultat 92 344 3 570 732

Periodens resultat -6 747 776 -15 430 069

Fria reserver 24 137 635 24 137 635

S:a Eget kapital 17 831 668 13 108 764

S:a avsättningar 0 -405 438

Uppskjuten skatt 0 -405 438

Långfristiga skulder 18 345 935 28 887 292

Skulder till kreditinstitut 0 598 344

Övriga skulder 18 345 935 28 288 948

Kortfristiga skulder 5 174 456 19 587 470

Skulder till kreditinstitut 0 1 404 795

Förskott från kunder 265 747 1 458 691

Leverantörsskulder 4 029 678 12 807 412

Skulder till koncernföretg 0 101 516

Aktuella skatteskulder 9 737 40 334

Övriga skulder 206 049 1 619 220

Upplupna kostnader 663 245 2 155 501

S:a Skulder 23 520 391 48 474 762

S:A SKULDER & EGET KAPITAL 41 352 059 61 178 088

Finansiell utveckling för förlängt räkenskapsår 2016-01-01 - 2017-06-30
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AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDE

MODERBOLAGET 
 
Förändring

Totalt  
antal aktier

Förändrat 
belopp (SEK)

Aktiekapital 
efter ändring 

(SEK) Registrerat

Inledande AK 1 000 000 100 000,00 100 000,00 2016-05-10

Nyemission 3 488 650 248 865,00 348 865,00 2017-07-17

Fondemission 3 488 650 174 432,50 523 297,50 2017-11-16

Förestående företrädesemission 4 651 533 174 432,45 697 729,95 2017-12-18

Namn
Antal  

aktier
Andel av  

bolaget i %

KVALITENA AB (PUBL) 1 093 104 31,33%

AMBIA TRADING GROUP AB (PUBL) 717 906 20,58%

AGGREGATE MEDIA FUND VIII KOMMANDIT 300 000 8,60%

SNÖDROPPENS FÖRVALTNING AB 200 000 5,73%

ANDERSSON, MARKUS 146 724 4,21%

CAPENSOR CAPITAL AB 125 000 3,58%

CITY CAPITAL PARTNERS AB 125 000 3,58%

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 75 816 2,17%

INDEVIA AB 50 000 1,43%

GREVELIUS, FREDRIK 42 880 1,23%

ÖVRIGA 612 220 17,55%

Total 3 488 650 100%

Enligt Bolagets bolagsordning får aktiekapitalet inte understiga 340 000 SEK och inte överstiga 1 360 000 SEK, 
och antalet aktier får inte understiga 3 400 000 och inte överstiga 13 600 000. Per dagen för memorandumet 
uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 523 297,50 SEK och totalt 3 488 650 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde 
om 0,15 SEK. Aktierna i Bolaget har emitterats i enlighet med svensk rätt. Samtliga emitterade aktier är fullt 
betalda och fritt överlåtbara.

Företrädesemission  
Emissionen kommer, vid full anslutning, medföra att aktiekapitalet i Bolaget ökar från 523 297,50 SEK till  
697 729,95 SEK och att antalet aktier ökar från 3 488 650 till 4 651 533 aktier. För befintliga aktieägare som 
inte deltar i nyemissionen innebär detta en utspädning om cirka 33,4 procent.

Aktiekapitalets utveckling
Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen för Bolagets aktiekapital sedan bildandet 2016, samt 
för förändringar i antalet aktier och aktiekapitalet som kommer att genomföras i samband med emissionen.

Anslutning till Euroclear
Bolaget är ett avstämningsbolag och Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt la-
gen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Bolaget och dess aktier 
är anslutna till VP-systemet med Euroclear som värdepappersförvarare och clearingorganisation. Aktieägare 
erhåller inte några fysiska aktiebrev, utan transaktioner med aktierna sker på elektronisk väg genom regist-
rering i VP-systemet av behöriga banker och andra värdepappersförvaltare.

Utdelningspolicy
Bolaget har hittills inte lämnat någon utdelning till Bolagets aktieägare. Intropris är ett tillväxtbolag och Bola-
gets kassaflöde ska under de kommande åren användas till att finansiera fortsatt tillväxt.

Konvertibler, teckningsoptioner och aktierelaterade incitamentsprogram 
Det finns för närvarande inga utestående teckningsoptioner, konvertibler eller aktierelaterade incitaments-
program i Bolaget.

Ägarstruktur
Per dagen för Memorandumet har Bolaget 329 aktieägare. 
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Veine Johansson
Styrelseordförande sedan 2016
Veine har styrelseerfarenhet från noterade 
bolag och har haft nuvarande styrelseuppdrag 
sedan Intropris bildande. Veine har varit delak-
tig i att starta upp flera bolag och har en lång 
erfarenhet gällande fastighet och markfrågor. 

Nuvarande uppdrag: VD i VBY Holding AB 
(publ), Styrelseordförande i Ambia Trading 
Group AB (publ), Styrelseordförande i Isolda 
AB, Styrelseordförande i Netpact Europe AB, 
Styrelseordförande i Introcom AB, Styrelseord-
förande i Selector Logistik AB.

Aktieinnehav: 2969 st

Björn Långberg
Styrelseledamot sedan 2016
Björn är en produktutvecklande ingenjör och 
mentor inom Almi samt arbetar med export-
frågor inom Trebema AB. 

Nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i 
Företagarna Kalmar Län Service AB, ledamot i 
Ambia Trading Group AB (publ), ledamot i Isol-
da AB, ledamot i Netpact Europe AB, Ledamot 
i Introcom AB, ledamot i Selector Logistik AB, 
ledamot i Trebema Aktiebolag, ledamot i EBM 
Fastighetsaktiebolag

Aktieinnehav: 5560 st

Anders Axén
Styrelseledamot sedan 2016
Anders har mer än 40 års erfarenhet inom 
organisationer med fokus på att skapa kon-
sumentupplevelser. Efter att ha arbetat med 
leverantörer som Philips, Hitachi, Grundig och 
detaljhandelskedjan Euronics är Anders nu en 
del utöver Intropris styrelse i ett konsultnät-
verk kallad Kunskapsbolaget. 

Nuvarande uppdrag: Ledamot i Isolda AB, 
ledamot i Selector Logistik AB.

Aktieinnehav: 1560 st

Johanna Brolin
Styrelseledamot sedan 2016
Johanna har en ekonomisk kandidatexamen 
från Handelshögskolan vid Göteborgs univer-
sitet. Johanna tillför styrelsen en fallenhet för 
personalfrågor och rekrytering, vilket Johanna 
har arbetat med sedan millenniumskiftet.

Nuvarande uppdrag: Norden Machinery med 
ca 600 anställda. Ledamot i Ambia Trading 
Group AB (publ), 

Aktieinnehav: 1560 st

Per Östling
Suppleant / Marknadschef sedan 2016
Per började sin bana som originalare på re-
klambyrå direkt efter gymnasiet. Därefter gick 
han vidare och utvecklade och drev e-handels-
plats åt Ultimate Sound & Music AB. Efter ett 
par år bildade han eget bolag, För Närvarande 
Reklam AB, där han i 10 års tid var en del i pu-
blika aktiebolags kapitalanskaffningar.

Nuvarande uppdrag: VD i För Närvarande 
Reklam AB

Aktieinnehav: 1560 st

Styrelse
Enligt rådande bolagsordning skall styrelsen bestå av lägst en och högst sex ledamöter. Härutö-
ver kan högst sex styrelse suppleanter, inräknat styrelsens ordförande. Härutöver kan högst tre 
suppleanter väljas. För närvarande består styrelsen av fyra ordinarie ledamöter och en suppleant. 
Styrelsen väljes årligen på årstämman för tiden intill dess nästa årstämma har hållits.

STYRELSE, LEDNING OCH REVISOR
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Anton Marklund
Strategichef och Projektledare sedan 2017
Anton har ett intresse av att inspirera unga till 
en aktivare vardag. Anton har b.la. varit leda-
mot i Västerbottensteatern, KFUM och skapat 
ett event & webb bolag som gav idéerna en 
mötesplats. Han har en ekonomi, retorik- och 
projektledarutbildning i bakgrunden. 2016 
flyttade han ner till Linköping för att utbilda sig 
inom Strategiskt inköp. 

Bästa naturupplevelse
Kanotfiske på Varuträsket och som tioåring 
landa en Abborre över kilot. Fjällvandring i 
Österrike är nog en stark tvåa. 

Nuvarande uppdrag: Strategichef Intropris 
och VD/Ägare Skellefteå – Event och Webb AB

Stefan Stridell
Butikschefssamordnare sedan 2017
Stefan har ett gediget handelsförflutet både i 
butik och inom e-handel. Stefan har förutom 
att ha varit lageransvarig på Intersport också 
drivit ett flertal egna butiker och varit bu-
tikschef på Intropris. 

Bästa naturupplevelse
Det är att vara ute vid en sjö och fiska med 
mina barn, eller bara vara ute och gå i skog och 
mark och låta barnen upptäcka en massa nya 
saker.
 

Glenn Lundin
Operativ inköpschef sedan 2006
Glenn har jobbat på Intropris sedan starten 
2005 och hjälpte till att öppna den första In-
troprisbutiken 2008. Han har också haft rollen 
som butikschef i många år. 

Bästa naturupplevelse 
Sportfiske är Glenns stora intresse. Han spinn-
fiskar våra nordiska predatorer när det finns 
möjlighet till det. Han har jägarexamen och 
jagar när tillfälle ges.

Aktieinnehav: 1560 st

Övriga upplysningar avseende  
Styrelse och ledande befattningshavare
Ingen av styrelseledamöterna eller ledande 
befattningshavare har något familjeband till 
annan styrelseledamot eller ledande befatt-
ningshavare. Det föreligger inga intresse-
konflikter eller potentiella intressekonflikter 
mellan styrelseledamöternas eller de ledande 
befattningshavarnas åtaganden gentemot 
Bolagets samt deras privata intressen och/eller 
andra åtaganden.

Ingen styrelseledamot eller ledande befatt-
ningshavare har under de senaste fem åren 
dömts i bedrägerirelaterat mål. Ingen styrelse-
ledamot eller ledande befattningshavare har 
varit inblandad i någon konkurs, konkursför-
valtning eller likvidation under de senaste fem 
åren. Ingen styrelseledamot eller ledande be-
fattningshavare har under de senaste fem åren 
varit föremål för anklagelser eller sanktioner av 
lag eller förordning, bemyndigade myndigheter 
eller förbjudits av domstol att ingå som med-
lem av en emittents förvaltsnings-, lednings- el-
ler kontrollorgan eller från att ha ledande eller 
övergripande funktioner hos en emittent.

Det har såvitt styrelsen känner till, inte fö-
rekommit särskilda överenskommelser med 
större aktieägare, kunder, leverantörer eller an-
dra parter, enligt vilka styrelseledamöter eller 
ledande befattningshavare har tillsatts.

Samtliga styrelseledamöter och ledande be-
fattningshavare kan nås via Bolagets huvud-
kontor.

REVISOR
Martin Reimhult, Ordinarie.
Invald 2016. Auktoriserad revisor.
Baks & Co AB och medlem i FAR.

Ledande befattningshavare
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BOLAGSSTYRNING

Bolagsstämma
I enlighet med aktiebolagslagen utövas aktieä-
garnas inflytande i Bolaget på bolagsstämman, 
som är Bolagets högsta beslutsfattande organ. 
På bolagsstämman utövar aktieägarna sin röst-
rätt i centrala frågor, till exempel ändring av 
bolagsordningen, nyemission av aktier och akti-
erelaterade värdepapper, fastställande av resul-
tat- och balansräkning, disposition av Bolaget 
resultat, val av ersättning till styrelseledamöter 
och revisor samt beviljande av ansvarsfrihet för 
styrelsen och den verkställande direktören.

Rätt att delta i bolagsstämman
Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska 
dels vara införd i den av Euroclear förda aktiebo-
ken fem vardagar före stämman, dels anmäla sig 
hos Bolaget för deltagande i bolagsstämman se-
nast den dag som anges i kallelsen till stämman. 
Aktieägare kan närvara vid bolagsstämman per-
sonligen eller genom befullmäktigat ombud och 
får åtföljas av högst två biträden. Aktieägaren 
har rätt att röst för det fulla antalet aktier som 
aktieägaren innehar i Bolaget.

Styrelsen
Styrelsen är Bolagets högsta beslutsfattande or-
gan efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagsla-
gen är styrelsen ansvarig för Bolagets förvaltning 
och organisation, vilket innebär att styrelsen 
är ansvarig för att, bland annat, fastställa mål 
och strategier, säkerställa rutiner och system 
för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande 
utvärdera Bolagets resultat och finansiella ställ-
ning samt utvärdera den operativa ledningen. 
Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att 
årsredovisningen och delårsrapporter upprättas 
i tid. Dessutom utser styrelsen den verkställan-
de direktören.

Styrelsens ordförande ska väljas av årsstämman 
och har ett särskilt ansvar för ledningen och sty-
relsens arbete och för att styrelsens arbete är 
välorganiserat och effektivt.

Årsstämma 2017
Stämman beslutade ändra bolagsordningen en-
ligt följande:

§ 1. Firma
Bolagets firma är Intropris AB (publ).
 
§ 4. Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 340 000 kronor och 
högst 1 360 000 kronor.
 
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 3 400 000 stycken 
och högst 13 600 000 stycken.
 
§ 6. Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 6 sty-
relseledamöter med högst 6 styrelsesuppleanter.
 
§ 12. Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett av-
stämningsregister enligt lagen (1998:1479) om 
värdepapperscentraler och finansiella instru-
ment.”

Ersättning till revisor
Vid årsstämman den 2 november 2017 beslu-
tades att ersättning till revisorn ska utgå enligt 
godkänd faktura.
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LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION

Allmän bolags- och koncerninformation
Intropris AB (publ) med org. nr 556536-3982 
registrerades vid Bolagsverket den 1 december 
2015. Bolagets associationsform är aktiebolag 
och regleras av aktiebolagslagen (2005:51). Bola-
get är publikt. Bolaget har sitt säte i Vimmerby 
kommun, Kalmar län, och dess verksamhet be-
står av att bedriva försäljning av konsument- och 
kapitalvaror inom vapen-, jakt-, fiske- och fritids-
produkter.

Huvudkontorets adress är:  
Intropris AB  
Rönnbärsgatan 5
598 37 Vimmerby

Bolagsstruktur och aktieinnehav
Bolaget äger 100% i sex dotterbolag. Intropris 
Eksjö AB (556688-5405), Intropris Eskilstuna AB 
(559095-4334), Intropris Gävle AB (559095-4342), 
Intropris Ronneby AB (556292-7755), Intropris 
Vårby AB (559046-3419), Jaktbiten i Karlshamn 
AB (556768-7503)

Nyckelpersoner och know-how
Bolaget har ingått anställningsavtal med sina 
nyckelpersoner. Anställningsavtalen innehåller 
sedvanliga uppsägningstider och sekretessför-
bindelser.

Tillstånd, godkännande m.m.
Samtliga dottebolag förutom Jaktbiten i Karls-
hamn AB och Intropris Eskilstuna AB innehar till-
stånd från Polismyndigheten att bedriva vapen-
handel. Samtliga bolag i koncernen har beviljatts 
rätt av Räddningstjänsten att lagerhålla och för-
sälja ammunition. 

Väsentliga avtal
Det förekommer inga avtal som är av väsentlig 
betydelse för Bolagets förutsättningar att bedri-
va den aktuella verksamheten.

Försäkringar
Bolaget har ett försäkringsprogram som styrel-
sen bedömt vara anpassat till Bolagets verksam-
het. Försäkringsskyddet är föremål för löpande 
översyn.

Tvister och rättsliga förhållanden
Bolaget har inte varit part i något rättsligt förfa-
rande eller skiljeförfarande som vid något tillfälle 
har eller har haft betydande effekter på Bolagets 
finansiella ställning eller lönsamhet. Bolagets sty-
relse känner inte heller till några omständigheter 
som skulle kunna leda till att något sådant rätts-
ligt förfarande eller skiljeförfarande skulle vara 
under uppsegling.

Transaktioner med närstående
Bolaget har inte lämnat lån, ställt garantier eller 
ingått borgen för någon styrelseledamot, ledande 
befattningshavare eller revisor i Bolaget. 

Handlingar införlivade genom hänvisning
Detta memorandum skall läsas tillsammans med 
resultat- och balansräkningar med tillhörande no-
ter, kassaflödesanalyser och, i förekommande fall, 
revisionsberättelser ur följande av Bolaget tidiga-
re avlämnade rapporter, vilka införlivas genom 
hänvisning. De handlingar som införlivas genom 
hänvisning är: Reviderad årsredovisning för för 
perioden 1 januari 2015 till den 31 dec 2015.

Handlingar tillgängliga för inspektion
Alla rapporter, brev och andra handlingar som till 
någon del ingår i eller hänvisas till i detta memo-
randum kan på begäran inspekteras hos Bolaget, 
på adress angiven på sista sidan. Offentliggjord 
information samt införlivade handlingar finns 
att tillgå i elektronisk form på Bolagets hemsida 
www.intropris.se/corp.

Tillstånd och licenser
Bolaget är inte beroende av några tillstånd eller li-
censer för att bedriva den aktuella verksamheten.

Innehavda patent
Bolaget har inga registrerade patent och bedöms 
heller inte vara beroende av andras patent.

Skattefrågor
Transaktioner i Intropris värdepapper kan kom-
ma att medföra skattemässiga konsekvenser för 
innehavaren. Innehavare av värdepapper i Bola-
get rekommenderas att inhämta råd från skat-
terådgivare avseende skattekonsekvenser som 
kan uppkomma i varje enskilt fall. För fysiska per-
soner som är obegränsat skattskyldiga i Sverige 
innehålls preliminär skatt på utdelningar med 
30%. Den preliminära skatten innehålls normalt 
av Euroclear, eller av förvaltaren om innehavet är 
förvaltarregistrerat. Intropris ansvarar inte för att 
innehålla källskatt.
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BOLAGSORDNING

1 (2)

 BOLAGSORDNING 
 INTROPRIS AB

556536-3982 

Antagen på ordinare årsstämma 2 november 2017 

§ 1. Firma
Bolagets firma är Intropris AB.

§ 2. Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Vimmerby kommun. 

§ 3. Verksamhet
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva handel, import, export, distribution och 
försäljning av konsument-och kapitalvaror inom hemelektroniska produkter, vitvaror 
och sportprodukter, vapen-, jakt-och fritidsprodukter, kläder och optik samt utbildnings-
och eventverksamhet inom skytte, jakt-, sport- och friluftsområdet via webbutik och 
fysisk butik samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska förvalta värdepapper och 
därmed förenlig verksamhet. 

§ 4. Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 340 000 kronor och högst 1 360 000 kronor. 

§ 5. Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 3 400 000 stycken och högst 13 600 000 stycken.

§ 6. Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 6 styrelseledamöter med högst 6
styrelsesuppleanter.

§ 7. Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning utses 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter. 

§ 8. Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och 
på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri. Kallelse till 
årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning ska 
behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse 
till annan extra  bolagsstämma får ske tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före 
stämman.

§ 9. Anmälan till bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upptagen 
som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken  avseende 
förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag
som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän 
helgdag, lördag, midsommarafton, julafton  eller nyårsafton och inte infalla tidigare än
femte vardagen före stämman. 
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§ 10. Ärenden på årsstämman 
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. 
 
På årsstämman ska följande ärenden behandlas. 
1. Val av ordförande. 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
3. Val av en eller två justeringsmän. 
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
5. Godkännande av dagordning. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om följande. 

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen. 
b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
 balansräkningen. 
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. 
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer. 
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller 

bolagsordningen. 

§ 11. Räkenskapsår  
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 juli – 30 juni. 

§ 12. Avstämningsförbehåll 
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) 
om värdepapperscentraler och finansiella instrument. 
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SKATTEFRÅGOR I SVERIGE

Nedan följer en sammanfattning av vissa skat-
tekonsekvenser som kan uppkomma för investe-
rare som deltar i Erbjudandet. Sammanfattningen 
är baserad på gällande lagstiftning och är endast 
avsedd som allmän information. Sammanfatt-
ningen gäller endast i Sverige obegränsat skatt-
skyldiga fysiska personer och svenska aktiebolag 
om inte annat anges.

Sammanfattningen omfattar exempelvis inte 
värdepapper som innehas av handelsbolag eller 
kommanditbolag, eller som innehas som lagertill-
gångar i näringsverksamhet;
• de särskilda regler som kan bli tillämpliga på 

innehav i bolag som är eller tidigare har varit 
fåmansföretag eller på aktier som har förvär-
vats med stöd av så kallade kvalificerade an-
delar i fåmansföretag; eller

• aktier eller andra delägarrätter som förvär-
vats via ett så kallat investeringssparkonto 
eller kapitalförsäkring och som omfattas av 
särskilda regler om schablonbeskattning.

Särskilda skatteregler gäller för vissa typer av 
skattskyldiga, exempelvis investmentföretag 
och försäkringsföretag. Beskattningen av var-
je enskild aktieägare beror på dennes speciella 
situation. Varje investerare bör därför rådfråga 
en skatterådgivare för att få information om de 
särskilda konsekvenser som kan uppstå i det en-
skilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten 
av utländska regler och skatteavtal.

Avsikten är att aktierna och teckningsoptionerna 
av serie 2017/18 i Bolaget ska listas på NGM. NGM 
utgör inte en reglerad marknad enligt vad som 
avses i inkomstskattelagen (1999:1229). För att 
aktier och teckningsoptioner som inte är notera-
de på en reglerad marknad ska anses marknads-
noterade i inkomstskattelagens mening krävs 
att aktierna är föremål för kontinuerlig allmänt 
tillgänglig notering på grundval av marknadsmäs-
sig omsättning. Skatteverket har i ett ställningsta-
gande bland annat uttalat att omsättning normalt 
ska förekomma en gång var tionde dag samt att 
noteringarna hålls tillgängliga intill sjätte året ef-
ter noteringsåret.

Fysiska personer

Kapitalvinstbeskattning
För fysiska personer som är obegränsat skatt-
skyldiga i Sverige beskattas inkomster på aktier 
såsom utdelningar och kapitalvinster i inkomst-
slaget kapital. Skattesatsen i inkomstslaget kapi-
tal är 30 procent.

Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas 
som skillnaden mellan försäljningspriset efter 
avdrag för försäljningsutgifter och de avyttrade 
aktiernas omkostnadsbelopp. Med delägarrätter 
avses bland annat aktier och teckningsoptioner. 
Omkostnadsbeloppet för alla delägarrätter av 
samma slag och sort beräknas gemensamt med 
tillämpning av genomsnittsmetoden. Aktier och 
teckningsoptioner utgör inte delägarrätter av 
samma slag och sort vid tillämpning av genom-
snittsmetoden. Det kan nämnas att BTA (betal-
da tecknade aktier) inte anses vara av samma 
slag som nyemitterade aktier förrän beslut om 
nyemission registrerats vid Bolagsverket. Vid 
försäljning av marknadsnoterade aktier får om-
kostnadsbeloppet alternativt bestämmas enligt 
schablonmetoden till 20 procent av försäljnings-
ersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter.

Kapitalvinst på onoterade aktier tas upp till fem 
sjättedelar i inkomstslaget kapital, vilket innebär 
en effektiv beskattning om 25 procent. Kapitalvin-
sten på noterade aktier beskattas med 30 procent 
(dvs. den totala vinsten är skattepliktig).
Kapitalförlust på noterade aktier och andra no-
terade delägarrätter (förutom andelar i värde-
pappersfonder eller specialfonder som endast 
innehåller svenska fordringsrätter, s k räntefon-
der) ska dras av i sin helhet samt kapitalförluster 
på svenska aktiebolag och utländska juridiska 
personer som inte är onoterade ska dras av med 
fem sjättedelar mot kapitalvinster på sådana till-
gångar under samma beskattningsår. För kvalifi-
cerade andelar gäller dock att avdrag ska göras 
med två tredjedelar. Avdrag för kapitalförslut ska 
i korthet göras i följande ordning:

1. kapitalförluster som ska dras av i sin helhet;
2. kapitalförluster som ska dras av till fem 

sjättedelar; och
3. kapitalförluster som ska dras av till två 

tredjedelar.

Till den del avdrag inte kan göras enligt ovan får 
kapitalförlust på noterade aktier dras av med 70 
procent och kapitalförlust på onoterade aktier 
dras av till fem sjättedelar av 70 procent mot an-
dra inkomster av kapital.

Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital 
medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst 
och näringsverksamhet samt kommunal fastig-
hetsavgift och fastighetsskatt. Skattereduktion 
medges med 30 procent av den del av underskot-
tet som inte överstiger 100 000 SEK och med 21 
procent av det återstående underskottet. Under-
skott kan inte sparas till senare beskattningsår.
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Utdelning
Utdelning på onoterade aktier i svenska aktie-
bolag tas upp till fem sjättedelar i inkomstslaget 
kapital, vilket ger en effektiv beskattning om 25 
procent medan utdelning på noterade aktier be-
skattas med 30 procent. För fysiska personer som 
är obegränsat skattskyldiga i Sverige innehålls 
normalt preliminär skatt på utdelningar med 30 
procent av Euroclear eller, beträffande förvaltar-
registrerade aktier, av förvaltaren.

Utnyttjande och avyttring  
av teckningsoptioner
Utnyttjande av teckningsoptioner för förvärv av 
aktier utlöser inte någon beskattning. För inves-
terare som avyttrar sina teckningsoptioner kan 
det uppstå en skattepliktig kapitalvinst. För teck-
ningsoptioner som förvärvats genom köp eller på 
liknande sätt (d v s inte grundas på innehav av 
befintliga aktier) utgör vederlaget anskaffningsut-
gift. Anskaffningsutgiften för en aktie som förvär-
vas genom att en teckningsoption utnyttjas anses 
anskaffad för lösenpriset ökat med anskaffnings-
utgiften för teckningsoptionen.

Aktiebolag

Kapitalvinstbeskattning och utdelning 
Onoterade aktier
Onoterade aktier som innehas som kapitaltill-
gångar av svenska aktiebolag beskattas enligt 
reglerna om näringsbetingade andelar, vilket 
innebär att kapitalvinst och utdelning på sådana 
aktier typiskt sett är skattefri medan nedskriv-
ningar och kapitalförluster inte är avdragsgilla. 
Om onoterade aktier upphör att vara näringsbe-
tingade (till exempel i samband med marknads-
notering) får innehavaren som utgångspunkt till-
godogöra sig marknadsvärdet vid denna tidpunkt 
som skattemässigt anskaffningsvärde.

Noterade aktier
Reglerna om näringsbetingade andelar kan till-
lämpas på noterade aktier om innehavaren äger 
10 procent eller mer av röstetalet för samtliga 
aktier eller i undantagsfall om innehavet beting-
as av innehavarens rörelse. För att utdelning och 
kapitalvinst på noterade aktier ska undantas be-
skattning krävs även att aktierna varit närings-
betingade för innehavaren under en samman-
hängande tid om ett år. Detta krav kan uppfyllas 
retroaktivt vid utdelning.

Kapitalvinst och utdelning på aktier som inte an-
ses näringsbetingade samt teckningsoptioner be-
skattas i inkomstslaget näringsverksamhet med 
22 procent. Kapitalvinster och kapitalförluster be-

räknas på samma sätt som har beskrivits ovan 
avseende fysiska personer. Avdragsgilla kapital-
förluster på aktier och andra delägarrätter får en-
dast dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på 
sådana delägarrätter. En sådan kapitalförlust kan 
även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot ka-
pitalvinster i bolag inom samma koncern, under 
förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger 
mellan bolagen. En kapitalförlust som inte kan 
utnyttjas ett visst år får sparas och kvittas mot 
skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra 
delägarrätter under efterföljande beskattningsår 
utan begränsning i tiden.

Aktieägare som är begränsat 
skatteskyldiga i Sverige

Kapitalvinstbeskattning
Innehavare av aktier och teckningsoptioner som 
är begränsat skattskyldiga i Sverige och vars inne-
hav inte är hänförligt till ett fast driftställe i Sveri-
ge kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige vid 
avyttring av sådana värdepapper. Innehavarna 
kan emellertid bli föremål för beskattning i sin 
hemviststat.

Enligt en särskild skatteregel kan emellertid fy-
siska personer som är begränsat skattskyldiga 
i Sverige bli föremål för svensk beskattning vid 
avyttring av aktier om de vid något tillfälle under 
avyttringsåret eller något av de tio föregående ka-
lenderåren har varit bosatta eller stadigvarande 
vistats i Sverige. Tillämpligheten av denna regel 
kan begränsas av skatteavtal mellan Sverige och 
andra länder.

Utdelning
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga 
i Sverige och som erhåller utdelning på aktier i 
ett svenskt aktiebolag uttas normalt svensk ku-
pongskatt med 30 procent. Skattesatsen är dock 
i allmänhet reducerad genom skatteavtal som 
Sverige har ingått med andra länder. Flertalet av 
Sveriges skatteavtal möjliggör nedsättning av den 
svenska skatten till avtalets skattesats direkt vid 
utdelningstillfället. I Sverige verkställs avdraget 
för kupongskatt normalt av Euroclear, eller be-
träffande förvaltarregistrerade aktier, av förval-
taren. I de fall 30 procent kupongskatt innehållits 
vid utbetalning till en person som har rätt att be-
skattas enligt en lägre skattesats eller för mycket 
kupongskatt annars innehållits, kan återbetal-
ning begäras hos Skatteverket före utgången av 
det femte kalenderåret efter utdelningen.
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