BLI EN DEL AV POPPELS!
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I POPPELS BRYGGERI AB (PUBL)
EU-TILLVÄXTPROSPEKT

Finansinspektionen godkände detta prospekt den 19 maj 2022. Prospektet är giltigt i upp till 12 månader från datumet för
godkännandet. Skyldigheten att tillhandahålla tillägg till prospektet i fall av nya omständigheter av betydelse, sakfel eller
väsentliga felaktigheter kommer inte att vara tillämplig efter utgången av prospektets giltighetstid.

VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE
VISSA DEFINITIONER
Med ”Poppels” eller ”Bolaget” avses,
beroende på sammanhang, Poppels
Bryggeri AB (publ), org. nr 556882-2414, den
koncern som Poppels Bryggeri AB (publ)
ingår i, eller ett dotterbolag till Poppels
Bryggeri AB (publ). Med ”Prospektet” avses
föreliggande EU-tillväxtprospekt. Med
”Erbjudandet” avses erbjudandet att teckna
nya aktier enligt villkoren i Prospektet. Med
”Euroclear” avses Euroclear Sweden AB,
org. nr 556112-8074. Hänvisning till ”SEK”
avser svenska kronor, hänvisning till ”EUR”
avser euro och hänvisning till ”USD” avser
amerikanska dollar. Med ”k” avses tusen
och med ”M” avses miljoner.

UPPRÄTTANDE OCH REGISTRERING AV
PROSPEKTET
Prospektet har upprättats i enlighet
med bestämmelserna i Kommissionens
delegerade förordning (EU) 2019/980 samt
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”).
Prospektet har godkänts och registrerats
av Finansinspektionen i enlighet med
Prospektförordningen. Finansinspektionen
har godkänt detta Prospekt enbart i
så måtto att det uppfyller de krav på
fullständighet, begriplighet och konsekvens
som anges i Prospektförordningen.
Godkännandet av Prospektet bör inte
betraktas som något stöd för den
emittent som avses i detta Prospekt.
Prospektet har upprättats som ett EUtillväxtprospekt i enlighet med artikel 15
i Prospektförordningen. Godkännandet
och registreringen innebär inte att
Finansinspektionen garanterar att olika
sakuppgifter i Prospektet är riktiga eller
fullständiga.

VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE
Erbjudandet att teckna aktier enligt
Prospektet riktar sig inte, direkt eller
indirekt, till sådana personer vars
deltagande förutsätter ytterligare
prospekt, registrerings- eller andra
åtgärder än de som följer av svensk rätt.
Prospektet får inte distribueras i eller till
land där distributionen eller Erbjudandet

enligt Prospektet förutsätter ytterligare
registrerings- eller andra åtgärder än
sådana som följer av svensk rätt eller
strider mot tillämpliga bestämmelser i
sådant land.
Inga aktier har registrerats eller kommer att
registreras enligt United States Securities
Act från 1933 enligt dess senaste lydelse
och inte heller enligt någon motsvarande
lag i någon delstat i USA. Erbjudandet
omfattar inte personer med hemvist i USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika
eller i något annat land där Erbjudandet
eller distribution av Prospektet strider mot
tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter
ytterligare prospekt, registreringar eller
andra åtgärder än de krav som följer av
svensk rätt. Anmälan om teckning av
aktier i strid med ovanstående kan komma
att anses vara ogiltig. Följaktligen får
teckningsrätter, BTA eller aktier inte direkt
eller indirekt, utbjudas, säljas vidare eller
levereras i eller till länder där åtgärd enligt
ovan krävs eller till aktieägare med hemvist
enligt ovan.
Tvist och tillämplig lag
Tvist i anledning av Erbjudandet, innehållet i
Prospektet och därmed sammanhängande
rättsförhållanden skall avgöras av svensk
domstol. Svensk materiell rätt är exklusivt
tillämplig på Prospektet och Erbjudandet.

MARKNADSINFORMATION, VISS
FRAMTIDSINRIKTAD INFORMATION OCH
RISKER
Prospektet innehåller information
från tredje part. Bolaget bekräftar att
information från tredje part har återgetts
korrekt och att såvitt Bolaget känner
till och kan utröna av information som
har offentliggjorts av tredje part inga
sakförhållanden har utelämnats som skulle
göra den återgivna informationen felaktig
eller vilseledande.
Information i Prospektet som rör framtida
förhållanden, såsom uttalanden och
antaganden avseende Bolagets framtida

utveckling och marknadsförutsättningar,
baseras på aktuella förhållanden vid
tidpunkten för offentliggörandet av
Prospektet. Framtidsinriktad information är
alltid förenad med osäkerhet eftersom den
avser och är beroende av omständigheter
utanför Bolagets kontroll. Någon försäkran
att bedömningar som görs i Prospektet
avseende framtida förhållanden kommer
att realiseras lämnas därför inte, vare sig
uttryckligen eller underförstått. Bolaget
åtar sig inte heller att offentliggöra
uppdateringar eller revideringar av
uttalanden avseende framtida förhållanden
till följd av ny information eller dylikt
som framkommer efter tidpunkten för
offentliggörandet av Prospektet, utöver vad
som följer av tillämplig lagstiftning.
All information som lämnas i Prospektet
bör noga övervägas, i synnerhet med
avseende på de specifika förhållanden som
framgår i avsnittet ”Riskfaktorer” och som
beskriver vissa risker som en investering i
Poppels aktier kan innebära. Uttalanden om
framtiden och övriga framtida förhållanden
i detta Prospekt är gjorda av styrelsen
i Poppels och är baserade på kända
marknadsförhållanden. Dessa uttalanden
är väl genomarbetade, men läsaren
uppmärksammas på att dessa, såsom alla
framtidsbedömningar, är förenade med
osäkerhet.

PRESENTATION AV FINANSIELL
INFORMATION
Viss finansiell och annan information som
presenteras i Prospektet har avrundats
för att göra informationen lättillgänglig
för läsaren. Följaktligen kan siffror i vissa
kolumner inte överensstämma exakt med
angiven totalsumma. Detta är fallet då
belopp anges i tusen-, miljon- eller miljardtal
och förekommer särskilt i avsnittet
”Historik finansiell information” samt i de
årsredovisningar som införlivats genom
hänvisning. Förutom när så uttryckligen
anges har ingen information i Prospektet
granskats eller reviderats av Bolagets
revisor.
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HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING

Investerare bör ta del av all den information som införlivas i Erbjudandet genom hänvisning och informationen, till vilken
hänvisning sker, ska läsas som en del av Erbjudandet. Nedan angiven information som del av följande dokument ska anses
införlivade i Prospektet genom hänvisning. Kopior av Prospektet och de handlingar som införlivats genom hänvisning kan
erhållas från Bolagets webbplats, www.poppels.se/endelavpoppels, eller erhållas av Bolaget i pappersformat vid Bolagets
huvudkontor med adress: Kanalstråket 5, 433 76 Jonsered. De delar av dokumenten som inte införlivas i Erbjudandet bedöms
inte vara antingen relevanta för investerare eller så återges motsvarande information på en annan plats i Erbjudandet.
Observera att informationen på Bolagets eller tredje parts hemsida inte ingår i Erbjudandet såvida inte denna information
införlivas i Erbjudandet genom hänvisning. Information på Poppels eller tredje parts hemsida har inte granskats och godkänts
av Finansinspektionen.
Årsredovisningen 2021: Koncernens resultaträkning (sidan 5), koncernens balansräkning (sidorna 6-9), koncernens rapport
över förändring i eget kapital (sidan 3), Noter (sidorna 10-15) och Revisionsberättelse (sidorna 16-17).
Poppels årsredovisning för räkenskapsåret 2021 finns på följande klickbara länk: Årsredovisning 2021
Poppels Årsberättelse 2021 finns på följande klickbara länk: Årsberättelse 2021
Årsredovisningen 2020: Koncernens resultaträkning (sidan 5), koncernens balansräkning (sidorna 6-8), koncernens rapport
över förändring i eget kapital (sidan 3), Noter (sidorna 9-13) och Revisionsberättelse (sidorna 14-15). Poppels årsredovisning för
räkenskapsåret 2020 finns på följande klickbara länk: Årsredovisning 2020
Poppels Årsberättelse 2020 finns på följande klickbara länk: Årsberättelse 2020
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SAMMANFATTNING
Avsnitt 1 – Inledning
1.1

Värdepapperens
namn och ISIN-kod

Erbjudandet omfattar B-aktier i Poppels Bryggeri AB (publ) med ISIN-kod SE0012622439.

1.2

Emittentens namn,
Bolagets firma är Poppels Bryggeri AB (publ), org. nr 556882-2414 och LEI-kod 54930066BG4W3I1XZZ97.
kontaktuppgifter och
LEI-kod
Representanter för Bolaget går att nå per telefon, 0725-790239, per e-post, info@poppels.se samt på besöksadress,
/Kanalstråket 5, 433 76 Jonsered. Bolagets hemsida är www.poppels.se.
Poppels Bryggeri AB (publ)
Kanalstråket 5
433 76 Jonsered
Telefon: +46 (0)725-790239
Hemsida: www.poppels.se
Org. nr: 556882-2414
LEI-kod (identifikationsnummer för juridisk person): 54930066BG4W3I1XZZ97.

1.3

Uppgifter om behörig Prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen som är den svenska behöriga myndigheten för
myndighet som
godkännande av prospekt under Prospektförordningen. Kontaktinformation till Finansinspektionen är följande:
godkänt Prospektet Fin ansinspektionen
Postadress: Box 7821, 103 97 Stockholm
Telefonnummer: +46 (0)8 408 980 00
E-post: finansinspektionen@fi.se
Hemsida: www.fi.se.

1.4

Datum för
godkännande av
prospekt

Prospektet godkändes den 19 maj 2022.

1.5

Varningar

Denna sammanfattning bör läsas som en introduktion till EU-tillväxtprospektet och alla beslut om att investera i
de värdepapper som erbjuds bör grundas på att investeraren studerar hela EU-tillväxtprospektet. Investerare kan
förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. När ett yrkande relaterat till information i EU-tillväxtprospektet
görs i domstol kan den investerare som är kärande enligt nationell lagstiftning i medlemsstaterna bli tvungen
att betala kostnaden för att översätta EU-tillväxtprospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt
ansvar omfattar enbart de personer som har presenterat sammanfattningen, inklusive översättningar av denna,
men enbart om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller inkonsekvent med de andra delarna av EUtillväxtprospektet eller om den tillsammans med andra delar av EU-tillväxtprospektet inte ger den nyckelinformation
som investerare behöver vid beslut om huruvida de ska investera i de berörda värdepapperen.

Avsnitt 2 – Nyckelinformation om emittenten
2.1

Information om
emittenten

Poppels Bryggeri AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag som registrerades den 2012-01-25 och vars verksamhet
bedrivs enligt svensk rätt. Styrelsen har sitt säte i Västra Götalands län Göteborgs kommun. Poppels Bryggeri AB
(publ) verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551).
Bolagets verksamhet ska vara utveckling, tillverkning och försäljning av öl samt därmed förenlig verksamhet.
Bolagets verkställande direktör är Mats Wahlström.
I tabellen nedan framgår Bolagets aktieägare vars innehav motsvarade minst fem procent av aktierna och rösterna
i Bolaget per dagen för Prospektet, med därefter kända förändringar. Bolaget är inte direkt eller indirekt kontrollerat
av någon enskild part.
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2.2

Finansiell
nyckelinformation
om emittenten

Aktieägare

Antal aktier

Innehav (%)

Ägande (%)

Lyngmo, Ted

925 000

13,0%

14,3%

Fihlman, Thomas

840 422

11,8%

13,0%

Kaudern, Tomas

650 000

9,1%

10,1%

Passionaid AB

600 000

8,4%

9,3%

Grännsjö, Sven

562 000

7,9%

8,7%

Wahlström, Mats

375 355

5,3%

5,8%

Rudner, Åsa

375 000

5,3%

5,8%

Calle Käck

325 000

4,6%

5,0%

Totalt aktieägare med >5%

4 652 777

65,3%

72,2%

Övriga aktieägare

2 467 039

34,7%

27,8%

Totalt

7 119 816

100,0%

100,0%

I detta avsnitt presenteras finansiell historik för Bolaget avseende räkenskapsåren 2020 och 2021.
Intäkter och lönsamhet
Belopp i kSEK

2020-01-01
2020-12-31

2021-01-01
2021-12-31

Intäkter

52 869

56 563

Rörelseresultat

2 928

558

Periodens resultat

2 079

309

2020-12-31

2021-12-31

42 697

41 090

Tillgångar och kapitalstruktur
Belopp i kSEK
Tillgångar

Eget kapital
27 386
27 708
*Lång- och kortfristig räntebärande skuldsättning med avdrag för likvida medel.

2.3

Huvudsakliga risker
som är specifika för
Bolaget

Nyckeltal
Belopp i kSEK

2020-12-31

2021-12-31

Soliditet (%)

64

67

Kassalikviditet (%)

201

177

Risker hänförliga Bolaget
Samarbetspartners och kunder
Om Bolaget misslyckas med att tillgodose sina kunders efterfrågan eller om Bolaget inte kan leva upp till ställda krav från
kunder alternativt om Bolagets kunder inte fullgör sina betalningsåtaganden kan Bolagets intäkter komma att minska, vilket
kan medföra en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.
Konkurrens
Poppels är verksamt i en konkurrensutsatt bransch i vilken ett flertal aktörer konkurrerar med Bolaget. Risk
föreligger att Bolagets konkurrenter kan komma att utveckla alternativa produkter som är attraktivare för
konsumenten sett till smak, pris och trend i jämförelse med Bolagets produkter. Risk föreligger även att Bolaget
framöver utsätts för en ökad konkurrens på såväl befintliga som framtida marknader och affärsområden.
Priser på insatsvaror
Bolaget är exponerat mot variationer i marknadspriset på vissa insatsvaror såsom humle, malt,
förpackningsmaterial och energi, vilka används i tillverkning och transport av produkter som Poppels tillverkar
eller tillhandahåller. Det finns en risk att Bolaget inte kan föra över dessa kostnader på sina kunder genom att höja
priserna eller att Bolaget drabbas av förseningar eller restriktioner vad gäller sådana åtgärder.
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Omvärldsfaktorer
Poppels är påverkade av olika omvärldsfaktorer såsom, pandemi, konflikter, klimatförändringar med mera.
Konflikter, till exempel krig eller strejk, kan påverka Bolaget negativt genom brister eller fördyringar av till exempel
insatsvaror och transporter. Vid eventuell pandemi har det visat sig att Bolaget är mer känsligt för restriktioner än
generellt för bryggerier då en del av Bolagets verksamhet är restaurangrelaterad. Det finns en risk att Bolaget inte
kan kompensera för ett intäktsbortfall föranlett av pandemirestriktioner eller brist på insatsvaror genom att till
exempel omstrukturera verksamheten eller finna alternativa intäktsströmmar.
Leverantörer
Produktionen av Poppels produkter är beroende av ett begränsat antal leverantörer i Bolagets värdekedja.
Bolaget bedömer att leverantörerna är utbytbara men skulle leverantörerna drabbas av kapacitetsbegränsningar,
leveransförseningar eller andra faktorer som påverkar leverantörernas verksamhet finns risk att Bolagets
verksamhet påverkas negativt.
Expansion
Då Bolaget expanderar inom samtliga affärsområden parallellt föreligger en utökad risk om ett flertal av
satsningarna skulle drabbas av utmaningar i form av förseningar i utförandet, fördyrning och låg efterfrågan
kombinerat. Bolaget bedömer nivån på ovan nämnda risk som låg och med låg sannolikhet.
Valuta
Poppels är ett svenskt aktiebolag vars resultat och finansiella ställning redovisas i svenska kronor. Bolagets
transaktioner sker till största del i svenska kronor respektive euro. Bolagets kostnader är delvis i euro och det finns
därför en risk att Bolagets resultat påverkas av valutafluktuationer.
Varumärke
Poppels är hos hantverkskunder idag ett välkänt varumärke som står för varierande och välbryggda produkter.
Poppels bedriver både restaurang- och bryggeriverksamhet och eventuella skador på varumärket i någon av dessa
verksamhetsgrenar riskerar att skada det totala varumärket.
Registrering och tillstånd hos myndigheter
För att bolaget skall kunna producera och sälja sina produkter erfordras tillstånd och registrering hos berörda
myndigheter, till exempel tillstånd för upplagshavare och serveringstillstånd. Skulle Bolaget brista i fullgörandet av
kontrollerande myndigheters krav inom den verksamhet som bedrivs eller inte uppfylla framtida förändrade krav
kan förutsättningarna för Bolagets möjlighet att bedriva verksamhet påverkas negativt. För de fall Bolaget inte
erhåller nödvändiga tillstånd och registreringar hos myndigheter, eller omfattas av andra regulatoriska förändringar,
föreligger det en risk att Bolagets intjäningsförmåga och finansiella ställning påverkas negativt.

Avsnitt 3 – Nyckelinformation om värdepapperen
3.1

Information om
värdepapperen,
rättigheter förenade
med värdepapperen
och utdelningspolicy

Bolaget har två aktieslag, A-aktier och B-aktier, där A-aktier medför tio (10) röster i Bolaget och B-aktier medför
en (1) röst i Bolaget. Samtliga utestående aktier är fullt betalda. Antalet aktier i Poppels Bryggeri AB (publ) före
Erbjudandet uppgår till 7 119 816, envar med ett kvotvärde om 0,1 SEK.
Aktierna i Bolaget har utgivits i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) och de rättigheter som är förenade med
aktier som är emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av bolagsordningen, kan endast ändras i
enlighet med de förfaranden som anges i denna lag. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för
fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier.
Beslutar Bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt till teckning i förhållande till det antal aktier de förut äger. Samtliga
aktier medför lika rätt till andel i Bolagets vinst och till eventuellt överskott vid likvidation. Beslut om vinstutdelning
fattas av bolagsstämman och utbetalas genom Euroclears försorg. Rätt till eventuell utdelning tillkommer den som
på den av bolagsstämman fastställda avstämningsdagen för utdelning är registrerad som innehavare av aktier i den
av Euroclear förda aktieboken.
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Utdelningspolicy
Bolaget har per dagen för Erbjudandet inte antagit någon utdelningspolicy. Bolaget befinner sig i en utvecklings- och
expansionsfas. För närvarande har därför styrelsen för avsikt att låta Bolaget balansera eventuella vinstmedel för
att finansiera tillväxt och drift av verksamheten och förutser följaktligen inte att några kontanta utdelningar betalas
inom de närmsta åren. Ingen utdelning har tidigare lämnats av Bolaget.
3.2

Plats för handel

Ej tillämplig. Bolagets aktie är inte noterad på en organiserad handelsplattform.

3.3

Garantier som
värdepapperen
omfattas av

Ej tillämplig. Värdepapperen omfattas inte av garantier.

3.4

Huvudsakliga risker
som är specifika för
värdepapperen

Risker hänförliga Bolagets aktie och Erbjudandet
Begränsad likviditet i aktien
Bolagets aktie är för närvarande inte noterad på någon handelsplattform vilket innebär att det finns en risk att
det inte utvecklas en effektiv och likvid marknad för Bolagets aktie, vilket i sin tur kan innebära svårigheter för en
aktieägare att förändra sitt innehav av aktier vid önskvärd tidpunkt och kurs.
Utspädning genom framtida nyemissioner
Bolaget kan i framtiden komma att genomföra nyemissioner av aktier och aktierelaterade instrument för att
anskaffa kapital. Alla sådana emissioner kan minska det proportionella ägandet och röstandelen samt vinst per
aktie för innehavare av aktier i Bolaget. Vidare kan eventuella nyemissioner få en negativ effekt på aktiernas
marknadspris.

Avsnitt 4 – Nyckelinformation om Erbjudandet av värdepapper till allmänheten
4.1

Villkor och tidsplan
för att investera i
värdepapperet

Erbjudandet
Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och ger möjlighet att teckna B-aktier i Poppels Bryggeri under
perioden från och med den 20 maj 2022 till och med den 10 juni 2022 till en teckningskurs om 28 SEK per aktie.
Emissionen omfattar maximalt 875 000 B-aktier, vilket vid full teckning inbringar 24,5 MSEK före
emissionskostnader. Emissionen avser nyemitterade B-aktier och genomförs utan företrädesrätt för befintliga
aktieägare. Om Erbjudandet fulltecknas, kommer Erbjudandet innebära en utspädning om cirka 11 procent av
det totala antalet utestående aktier och aktiekapital i Bolaget och en utspädning om cirka 1 procent av det totala
antalet röster i Bolaget.
Överlåtelseoption
För att täcka en eventuell överteckning i Erbjudandet har nedan A-aktieägare (”Säljande Aktieägare”) åtagit
sig att omvandla viss del av sina befintliga A-aktier till B-aktier och överlåta dessa i samband med Erbjudandet
(”Överlåtelseoptionen”).

5

Aktieägare

Antal

Aktieägare

Antal

1.

200 000

8.

ITETC AB

133 718

2. Tomas Kaudern

220 000

9.

Daniel Granath

85 000

3. PassionAid AB

180 000

10.

Per Tengroth

20 000

4. Sven Grännsjö

261 845

11.

Håkan Rudner

50 000

5. Åsa Rudner

174 719

12.

Jörgen Persson

116 479

6. Mats Wahlström

75 000

13.

Recoil Invest AB

75 000

7.

100 000

14.

David Holm

58 240

Summa

1 750 000

Thomas Fihlman

Calle Käck

Överlåtelseoptionen kommer inte ha någon utspädningseffekt för övriga befintliga aktieägare såvitt avser
antal aktier eller aktiekapital. Däremot kommer Överlåtelseoptionen, om den utnyttjas till fullo, medföra en
koncentration av antalet röster i Bolaget om cirka 76 procent av det totala antalet röster i Bolaget (beräknat som
totalt antal röster i Bolaget efter fullt utnyttjande av Överlåtelseoptionen dividerat med totalt antal röster i Bolaget
per dagen för Prospektet).
Erbjudandepris och Teckningstid
Pris per aktie har fastställts till 28 SEK. Courtage utgår ej. Teckning av aktier skall ske under tiden från och med
den 20 maj 2022 till och med den 10 juni 2022. Styrelsen i Poppels Bryggeri förbehåller sig rätten att förlänga
anmälningstiden samt tiden för betalning.
Anmälan om förvärv av aktier
Förvärv av aktier skall ske genom ifyllande och undertecknande av anmälningssedel och skall under
anmälningstiden inges till Aqurat Fondkommission AB. Anmälningssedel och Prospekt finns tillgängliga på Poppels
Bryggeris hemsida (poppels.se), samt på Aqurat Fondkommissions hemsida (aqurat.se).
Tilldelning
Tilldelning av aktier kommer att beslutas av styrelsen i Poppels Bryggeri. Målet med tilldelningen kommer främst
vara att skapa en bred aktieägarbas för att möjliggöra en regelbunden och likvid handel med aktierna vid en
framtida notering. Tilldelning är inte beroende av när under anmälningstiden anmälan inkommit. I händelse av
överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal aktier än vad anmälan avser, alternativt helt komma
att utebli. Tilldelning kan vidare komma att beslutas helt diskretionärt eller helt eller delvis ske genom slumpmässigt
urval. Utöver ovanstående kommer Bolagets styrelse beakta investerare som särskilt kan bidra med strategiska
värden för Bolaget. Även tecknande medarbetare och befintliga aktieägare i Bolaget kan komma att prioriteras.
Besked om tilldelning
Tilldelning beräknas ske snarast efter avslutad anmälningstid och besked om tilldelning erhålls i form av en
avräkningsnota vilken beräknas skickas ut vecka 24 2022. Information kommer ej att skickas till dem som ej
tilldelats aktier.
Betalning
Betalning skall ske i enlighet med utsänd avräkningsnota. Likvid skall erläggas senast tre (3) bankdagar efter
utfärdandet av avräkningsnotan. Om likvid ej erläggs i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan.
Leverans av aktier
Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 28 2022, kommer aktierna
att levereras till det VP-konto eller den depå hos bank eller annan förvaltare som angivits på anmälningssedeln. I
samband med detta erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av värdepapper har skett på
dennes VP-konto. Innehavare vilka har sitt innehav registrerat på en depå hos bank eller fondkommissionär erhåller
information från respektive förvaltare.
Uppskattade kostnader för erbjudandet
Emissionskostnaderna bedöms uppgå till cirka 2 MSEK. Inga garantiåtaganden från externa investerare har
upphandlats i samband med Erbjudandet.
Kostnader som åläggs investerarna
Inga kostnader åläggs investerare som deltar i Erbjudandet.

4.2

Motiv till Erbjudandet
och användning av
emissionslikvid

Målområden för investeringar
Att investera i Poppels är att bli en del av Poppels. En del av ett framgångsföretag med en stor tillväxt sedan start
och ännu större framtidsplaner. Bolaget befinner sig i ett läge i dess utveckling, där ett tillskott av extra kapital
bedöms ge förutsättningar för fortsatt tillväxt.
Tillväxtplan
De senaste två åren har Poppels ändrat sin tillväxtstrategi. Från att tidigare haft export som bärande idé i tillväxten har
fokus kommit att ändras till restaurangverksamhet och försäljning i Sverige. Detta på grund av följande huvudargument:
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Investeringar för att stödja tillväxt
För genomförande av Bolagets tillväxt- samt expansionsplaner har Poppels styrelse beslutat att genomföra en
nyemission. Bolagets tillväxt bygger till största del på att växa på den svenska marknaden, genom expansion inom
två huvudsakliga verksamhetsområden:
Bryggeriverksamhet
Bryggeriverksamhet med försäljning via Systembolaget, Dagligvaruhandel, HoReCa och egna restauranger för att nå
Poppels öldrickande kunder.
Restaurangverksamhet
Restaurangverksamhet kopplat till vår bryggeriverksamhet där vi, i egen regi, serverar smakupplevelser baserade
på kombinationen mellan öl och mat.
För att kunna nå fler kunder, och därmed öka omsättningen, behöver Bolaget kontinuerligt investera i den
existerande verksamheter men även bygga ytterligare anläggningar. Vid full teckning tillförs Bolaget en nettolikvid
om ca 22,5 MSEK. Nettolikviden avses disponeras för följande användningsområden angivna i prioritetsordning:
Investeringar för att etablering av ytterligare restaurangverksamheter, ca 40% av nettolikviden
Poppels Öl&Mat och Poppels Citybryggeri kombinerar bryggeri och restaurang, där ett stort kundvärde skapas
genom att dricka öl som bryggts på plats. För att öka vår marknadstäckning avser vi att etablera liknande koncept i
större städer i Sverige.
Poppels ser även att renodlad restaurangverksamhet, där öl köps in från bryggeriet, är en intressant verksamhet.
För att öka vår marknadstäckning avser vi att etablera sådana koncept i större städer i Sverige.
Investeringar för att producera mer öl, ca 40% av nettolikviden
Nuvarande bryggeriplattform klarar av att brygga ca 4000 liter öl tre gånger om dagen. Försäljningsmässigt börjar
Poppels nu närma sig full utnyttjandegrad och behöver därför investera i kapacitetshöjande utrustning för vårt
bryggverk.
För att kunna öka produktionskapaciteten behöver Poppels löpande investera i jästankar. Bolaget bedömer att
jästankkapacitet är en begränsande faktor, då förseningar i jäsning skapar försening i tappning och låser tankar så
att det inte går att brygga mer.
Systembolagets kunder efterfrågar i allt högre grad öl paketerad på burk (Kuylenstierna, 2021). Poppels ser att
ytterligare investeringar i maskiner för att kunna paketera öl på burk behövs för att stödja tillväxt.
Investeringar för att utveckla och producera alkholfri öl, 20% av nettolikviden
Alkoholfri öl har en stor dokumenterad tillväxt. Att producera alkoholfri öl bedöms vara viktigt för Bolagets
försäljning samt väldigt viktigt för Bolagets varumärke. Den teknik som Bolaget ser som mest trolig för att skapa
högkvalitativa produkter, innebär inköp av en anläggning för att av-alkoholisera öl.
Rörelsekapital
Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för de aktuella behoven under den
kommande tolvmånadersperioden. Med rörelsekapital avses i Prospektet Bolagets möjligheter att få tillgång till
likvida medel för att fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. Per 31 december 2021
uppgick Bolagets likvida medel till 10,0 MSEK. Förutsatt att Erbjudandet enligt detta Prospekt fulltecknas är Bolaget
finansierat fram till och med utgången av 2025. Vid beräkning av det framtida behovet är hänsyn taget till såväl
pågående som framtida investeringar.

4.3 Intressekonflikter
rörande
Erbjudandet

Bolagets legala rådgivare, Fredersen Advokatbyrå AB, erhåller i samband med Erbjudandet löpande ersättning för
utförda tjänster. Bolagets emissionsinstitut, Aqurat Fondkommission AB i samband med Erbjudandet, har erhållit
fast ersättning för utförda tjänster.
Utöver ovanstående parters intresse att Erbjudandet kan genomföras framgångsrikt bedöms det inte föreligga
några ekonomiska eller andra intressen eller några intressekonflikter mellan parterna som i enlighet med
ovanstående har ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet.
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ANSVARIGA PERSONER, INFORMATION FRÅN TREDJE PART
OCH GODKÄNNANDE AV BEHÖRIG MYNDIGHET
ANSVARIGA PERSONER

Styrelsen för Poppels är ansvarig för innehållet i Prospektet. Enligt styrelsens kännedom överensstämmer den information som
anges i Prospektet med sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dessa har utelämnats. Poppels
nuvarande styrelsesammansättning presenteras nedan.
Namn

Befattning

Mattias Carlsson

Styrelseordförande

Thomas Fihlman

Styrelseledamot

Daniel Granath

Styrelseledamot

Petter Gunnarson

Styrelseledamot

Ola Noreklint

Styrelseledamot

Gunilla Rittgård

Styrelseledamot

Mats Wahlström

Styrelseledamot

UPPRÄTTANDE OCH REGISTRERING AV PROSPEKT

Detta Prospekt har godkänts av Finansinspektionen, som behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets
Prospektförordning (EU) 2017/1129. Finansinspektionen har godkänt detta Prospekt enbart i så måtto att det uppfyller de krav
på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Detta godkännande bör inte betraktas
som något stöd för den emittent eller för kvaliteten på de värdepapper som avses i Prospektet. Investerare bör göra sin egen
bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i detta värdepapper. Prospektet har upprättats som ett EU-tillväxtprospekt
i enlighet med artikel 15 i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

INFORMATION FRÅN TREDJE PART

Prospektet innehåller information från tredje part. Bolaget bekräftar att information från tredje part har återgivits korrekt och
att, såvitt Bolaget känner till och kan utröna av information som har offentliggjorts av tredje part, inga sakförhållanden har
utelämnats som skulle kunna göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Poppels har dock inte oberoende
verifierat informationen, varför dess riktighet och fullständighet inte kan garanteras.
Vissa delar av Prospektet innehåller hyperlänkar till webbplatser. Informationen på dessa webbplatser utgör inte en del
av Prospektet såvida inte webbplatserna har införlivats genom hänvisning, och har inte granskats eller godkänts av
Finansinspektionen.
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MOTIV FÖR ERBJUDANDET
MÅLOMRÅDEN FÖR INVESTERINGAR

Att investera i Poppels är att bli en del av Poppels. En del av ett framgångsföretag med en stor tillväxt sedan start och
ännu större framtidsplaner. Bolaget befinner sig i ett läge i dess utveckling, där ett tillskott av extra kapital bedöms ge
förutsättningar för fortsatt tillväxt.

FORTSATT TILLVÄXT

Poppels Bryggeri har växt sedan starten och gått med vinst varje år sedan 2013. Under de senaste
två åren har Bolaget lyckats växa trots pandemin, och dessutom kunnat investera för vidare
tillväxt. Målet framåt är att skapa fortsatt tillväxt. Poppels ser att nyemissionen kan ge de medel
som behövs för att ta de första stegen till att bli ett av Europas ledande hantverksbryggerier.

UTÖKAD RESTAURANGSATSNING

2020 öppnades Poppels första restaurang, Poppels Öl&Mat. Trots pandemins påverkan, har det
varit en stor insikt vilket stort jobb restaurangverksamheten gör för varumärket samt vilken
tillväxtpotentialen det tillför. År 2020 omsatte Poppels Öl&Mat 3,382 MSEK och 2021 7,087 MSEK.
Som nästa steg i restaurangsatsningen kommer öppna ett citybryggeri mitt i centrala Göteborg
under 2021. Poppels ser att fler framtida restauranger är ett sätt att driva tillväxt.

UTÖKAD ÄGARBAS

År 2019 tillfördes kapital genom en nyemission, där 3567 nya delägare kom in i Poppels.
Erfarenheterna från detta är väldigt goda och bedöms ha stärkt Poppels som företag. Bolaget
bedömer att Poppels är ett av Sveriges starkaste ölvarumärken, och att ha många delägare
anses av bolaget vara ett sätt att omsätta varumärkes starka position samt växa varumärket
ytterligare. Fler delägare anses vara en viktig del i fortsatt tillväxt.
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TILLVÄXTPLAN

De senaste två åren har Poppels ändrat sin tillväxtstrategi. Från att tidigare haft export som bärande idé i tillväxten har fokus
kommit att ändras till restaurangverksamhet och försäljning i Sverige. Detta på grund av följande huvudargument:

EXPORTEN STARKT PÅVERKAD AV OMVÄRLDSHÄNDELSER

Under de senaste åren har Bolaget sett hur dess export gång efter annan påverkats kraftigt, och i perioder
helt varit utslagen, av omvärldsfaktorer som containerkris och pandemi. Volatiliteten i exporten gör
investeringar osäkra och prognoser otillförlitliga.

ÖPPNANDET AVRESTAURANGVERKSAMHET

Vid öppnandet av Poppels Öl&Mat betraktades det som ett varumärkesprojekt, men det stod ganska snabbt
klart att det bidrog starkt till tillväxt. Att sälja egen öl i egna restauranger är en affär med goda marginaler,
som kan växa mycket.

TYDLIGA MARKNADSSYNERGIER

Bolaget märker av en tydlig ”överspillningseffekt” mellan bryggeriverksamhet och restaurangverksamhet.
Poppels bedömer att den egna restaurangverksamheten ökar försäljningen på Systembolaget och
dagligvaruhandeln, och vice versa.
Detta givet, ligger huvudfokus i tillväxten på den svenska marknaden. Detta främst genom egen restaurangverksamhet, men
även genom ökad försäljning på Systembolaget och dagligvaruhandeln.
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INVESTERINGAR FÖR ATT STÖDJA TILLVÄXT

För genomförande av Bolagets tillväxt- samt expansionsplaner har Poppels styrelse beslutat att genomföra en nyemission.
Bolagets tillväxt bygger till största del på att växa på den svenska marknaden, genom expansion inom två huvudsakliga
verksamhetsområden:

BRYGGERIVERKSAMHET

Bryggeriverksamhet med försäljning via Systembolaget, Dagligvaruhandel, HoReCa och egna
restauranger för att nå Poppels öldrickande kunder.

RESTAURANGVERKSAMHET

Restaurangverksamhet kopplat till vår bryggeriverksamhet där vi, i egen regi, serverar
smakupplevelser baserade på kombinationen mellan öl och mat.
För att kunna nå fler kunder, och därmed öka omsättningen, behöver Bolaget kontinuerligt investera i den existerande
verksamheter men även bygga ytterligare anläggningar. Vid full teckning tillförs Bolaget en nettolikvid om ca 22,5 MSEK.
Nettolikviden avses disponeras för följande användningsområden angivna i prioritetsordning:

INVESTERINGAR FÖR ATT ETABLERA AV YTTERLIGARE RESTAURANGVERKSAMHETER, CA 40% AV NETTOLIKVIDEN
Poppels Öl&Mat och Poppels Citybryggeri kombinerar bryggeri och restaurang, där ett stort
kundvärde skapas genom att dricka öl som bryggts på plats. För att öka vår marknadstäckning
avser vi att etablera liknande koncept i större städer i Sverige.
Poppels ser även att renodlad restaurangverksamhet, där öl köps in från bryggeriet, är en
intressant verksamhet. För att öka vår marknadstäckning avser vi att etablera sådana koncept
i större städer i Sverige.

INVESTERINGAR FÖR ATT PRODUCERA MER ÖL, CA 40% AV NETTOLIKVIDEN
Nuvarande bryggeriplattform klarar av att brygga ca 4000 liter öl tre gånger om dagen.
Försäljningsmässigt börjar Poppels nu närma sig full utnyttjandegrad och behöver därför
investera i kapacitetshöjande utrustning för vårt bryggverk.
För att kunna öka produktionskapaciteten behöver Poppels löpande investera i jästankar.
Bolaget bedömer att jästankkapacitet är en begränsande faktor, då förseningar i jäsning
skapar försening i tappning och låser tankar så att det inte går att brygga mer.
Systembolagets kunder efterfrågar i allt högre grad öl paketerad på burk (Kuylenstierna,
2021). Poppels ser att ytterligare investeringar i maskiner för att kunna paketera öl på burk
behövs för att stödja tillväxt.

INVESTERINGAR FÖR ATT UTVECKLA OCH PRODUCERA ALKHOLFRI ÖL, 20% AV NETTOLIKVIDEN
Alkoholfri öl har en stor dokumenterad tillväxt. Att producera alkoholfri öl bedöms vara viktigt
för Bolagets försäljning samt väldigt viktigt för Bolagets varumärke. Den teknik som Bolaget
ser som mest trolig för att skapa högkvalitativa produkter, innebär inköp av en anläggning för
att av-alkoholisera öl.
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RÖRELSEKAPITAL

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande
tolvmånadersperioden. Med rörelsekapital avses i Prospektet Bolagets möjligheter att få tillgång till likvida medel för att
fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. Per 31 december 2021 uppgick Bolagets likvida medel
till 10,0 MSEK. Förutsatt att Erbjudandet enligt detta Prospekt fulltecknas är Bolaget finansierat fram till och med utgången av
2025. Vid beräkning av det framtida behovet är hänsyn taget till såväl pågående som framtida investeringar.

RÅDGIVARE

Legal rådgivare är Fredersen Advokatbyrå AB, vilka har biträtt Bolaget i upprättandet av Prospektet. Då samtliga uppgifter i
Prospektet härrör från Bolaget friskriver sig Fredersen Advokatbyrå från allt ansvar i förhållande till befintliga eller blivande
aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra
beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i Prospektet. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut avseende
Erbjudandet.

INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER

Bolagets legala rådgivare, Fredersen Advokatbyrå AB, erhåller i samband med Erbjudandet löpande ersättning för utförda
tjänster. Bolagets emissionsinstitut, Aqurat Fondkommission AB i samband med Erbjudandet, har erhållit fast ersättning för
utförda tjänster.
Utöver ovanstående parters intresse att Erbjudandet kan genomföras framgångsrikt bedöms det inte föreligga några
ekonomiska eller andra intressen eller några intressekonflikter mellan parterna som i enlighet med ovanstående har
ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet.
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STRATEGI, RESULTAT OCH FÖRETAGSKLIMAT
BAKGRUND
VÄXER TROTS PANDEMI
ÖPPNAR POPPELS ÖL&MAT
CROWDFUNDING

OMSÄTTNING
60 MSEK

BYGGER UT BRYGGERIET
VÄXER SÅ DET KNAKAR
STARTAR EXPORT
FLYTTAR TILL JONSERED

40 MSEK

BYGGER UT BRYGGERIET
FÖRSÄLJNING STARTAR

20 MSEK

POPPELS STARTAS

År

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0 MSEK

Poppels grundades 2012 och blev snabbt ett tillväxtbolag. Den snabba tillväxten gjorde att Bolaget 2015 sålde bryggeriet i
Mölnlycke och byggde ett nytt i Jonsered, för att kunna öka produktionskapaciteten. 2019 tas kapital in genom en nyemission
och 2020 inleds bryggeriets restaurangsatsning. I augusti 2022 beräknas Poppels att öppna ett ”citybryggeri” mitt i centrala
Göteborg, som en viktig del av tillväxtstrategin.

VAD SOM UTMÄRKER POPPELS
ÖL, MAT OCH ÖL&MAT

Poppels Bryggeri är ett litet bryggeri med stor kärlek till hantverket, beläget i hjärtat av Jonsereds
klassiska fabriksmiljö. Poppels vill skapa öl med bra smak, som passar bra med mat och som du delar
med dina vänner. Kunnande inom öl och mat, förmågan att matcha de två och framgångsrikt bedriva
både bryggeri- och restaurangverksamhet, är en unik fördel för Bolaget.

VÅRA KOLLEGOR, KUNDER OCH DELÄGARE

Poppels är mer än bara en arbetsplats, och vill på samma sätt vara mer för sina kunder än bara ett
ölvarumärke. Bolaget värdesätter den relationen de har med öldrickare, kunder, pubar, restauranger,
delägare, kollegor och alla andra i Poppels-communityn. Att vara många som är intresserade av Poppels,
dricker ölen, äter maten och är ambassadörer - det är vår hemliga superkraft.

ATT VÄXA, UTVECKLA OCH ATT FÅ MÄNSKLIGHETEN ATT ÄLSKA ÖL

Poppels älskar människor som brinner för saker de älskar. Människorna hittar nya vägar, bemästrar de
gamla traditionerna och tror på en ny framtid. De som känner, tänker och gör. Bolaget har aldrig varit
rädda att växa, att prova nya saker och ständigt vilja utveckla Poppels som bolag. Poppels tror på sin
vision om att de ska få mänskligheten att älska öl.
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BOLAGSSTRUKTUR
POPPELS BRYGGERI AB (PUBL)
POPPELS RESTAURANG AB
PLATINAN RESTAURANG AB

Bolagets firma (och tillika handelsbeteckning) är Poppels Bryggeri AB (publ). Bolagets
organisationsnummer är 556882-2414. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag som
registrerades hos Bolagsverket 2021-01-27. Bolaget regleras av, och verksamheten
bedrivs i enlighet med, aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets identifieringskod för
juridiska personer (LEI) är 54930066BG4W3I1XZZ97. Bolaget har sitt säte i Jonsered med
adress Kanalstråket 5. Bolaget nås på www.poppels.se samt info@poppels.se. Notera
att informationen på webbplatsen inte ingår i Prospektet såvida inte denna information
införlivas i Prospektet genom hänvisning. Se avsnittet ”Handlingar införlivade genom
hänvisning”. I koncernen ingår även Poppels Restaurang AB, bolaget bakom Poppels
Öl&Mat, samt Platinan Restaurang AB, bolaget bakom Poppels Citybryggeri.

ÄNDRING I LÅNE- OCH FINANSIERINGSSTRUKTUR

Sedan den 31 december 2021 har låne- och finansieringsstruktur ändrats genom att tre krediter i Handelsbanken tagits upp i
Bolaget, se närmare information under ”Väsentliga Avtal” i avsnitt ”Legala frågor och ägarförhållanden”.

FINANSIERING

Bolaget avser att finansiera sin verksamhet genom intäkter från ölförsäljning och från Bolagets restaurangverksamhet. Större
investeringar avses finansieras genom bankkrediter och nyemissioner.
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VISION OCH MISSION
Poppels vision: ”Mankind shall love beer”
Poppels mission: ”Tillsammans med oss kan du enkelt och på ett inspirerande sätt utforska hantverksöl och hantverksmat”

AFFÄRSIDÉ & STRATEGI
Poppels har en tydlig idé om hur Bolaget skall kunna komma närmare sin vision.
Visionen grundar sig att skapa minnesvärda smakupplevelser med öl, som stegvis
för Poppels närmare sin vision om en värld där mänskligheten älskar öl. För att
kunna skapa minnesvärda smakupplevelser med öl, behöver Poppels använda stora
mängder premiumråvaror, ha ett högt hantverkskunnande samt investera mycket
tid och omsorg.
Samtidigt ökar intresset och betalningsviljan för mat och dryck generellt i Sverige,
men även på andra ställen i världen ( (Systembolaget, 2021)). Det sker en alltså
en premiumifiering av efterfrågan. Bolagets strategi behöver alltså avspegla
att Poppels befinner sig på en tillväxtmarknad. För att Poppels skall lyckas att
genomföra sin idé bedömer Bolaget att det är viktigt att fokusera på:
Stor kunskap om råvaror och hur dessa används och utnyttjas för att
skapa unika smakupplevelser
Tillräcklig kapacitet för att kunna tillfredsställa behovet från Bolagets
partners och kunder när marknaden växer
Ett varumärke som är inbjudande, med låga trösklar, och tydligt inspirerar
och hjälper Poppels kunder att utveckla sitt intresse för öl och smaker
Möjlighet att möta och prata med Bolagets kunder i ett eget
”Poppelsuniversum” såsom en restaurang- eller bryggerimiljö

BRYGGERI
SYSTEMBOLAGET
DAGLIGVARUHANDEL
HORECA
EXPORT
EGNA RESTAURANGER

RESTAURANG
POPPELS ÖL&MAT
POPPELS CITYBRYGGERI

Ett distributionsnät som gör det möjligt för Bolagets kunder att möta
Poppels i många olika sammanhang runt om i världen
En professionell organisation som i så hög utsträckning som möjligt
använder IT och data för att utveckla verksamheten
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BRYGGERIET

Poppels har ett modernt bryggeri med stor kapacitet för utökad produktion. Bolaget vill ständigt utveckla sin
produktionsprocess, där Bolaget alltid fokuserar på tradition som utgångspunkt för innovation. Bland annat innehas ett patent
på en bryggteknisk innovation, Hop Ignitor®, och det tittas ständigt på lösningar som kan höja kvalitén ytterligare. De senaste
årens investeringar har främst handlat om ett pilotbryggverk samt egen produktionslina för burkning av öl.
Genom nyemissionen 2019 kunde bryggeriet investera i teknisk utrustning för att höja kapacitet och kvalité. För att
komplettera det befintliga bryggverket om 4 000 liter köptes ett pilotbryggverk om 500 liter. Detta har öppnat upp möjlighet
till mycket mer träffsäkra provbrygder i arbetet med produktutveckling. Det har även möjliggjort en stadig ström av exklusiva
öl till Poppels Öl&Mat, vilket hjälpt till att bygga restaurangens värdeerbjudande då de endast kunnat köpas där. Inköpet
av egen förpackningslina för burkning av öl gjorde att Bolaget sedan 2020 utfört burkning själva, istället för att köpa in
burkningstjänsten extern. Detta har fått ett omedelbart och tydligt genomslag i sänkta förpackningskostnader.

EXISTERANDE UTRUSTNING

1

X
4000L

BRYGGVERK

1

X
500L

BRYGGVERK
JÄSTANKAR
FLASKLINA
BURKLINA
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HOP IGNITOR
Hop Ignitor® är en patenterad uppfinning från Poppels Bryggeri. Det
är en kylteknik som gör att det går att generera mer eller mindre
smak och doft från humle i bryggningen.
Framförallt vid bryggning av öl med mycket humle, så som IPA i New England-stil, går det tekniskt att öka upp den smak och
doft som aromhumlen ger. Detta är främst tropiska toner, så som ananas, mango, etc vilket är signifikativt för ölstilen.

PÅGÅENDE INVESTERINGAR I BRYGGERIET

Med finansiell trygghet har många mindre förbättringar kunnat genomföras, men också ett antal större väsentliga
investeringar i produktionsmiljön. Utöver de investeringar som redan slutförts och som också möjliggjordes från det kapital
som togs in via nyemissionen 2019, så har Bolaget några fasta åtaganden i form av pågående projekt:

UPPGRADERING AV BURKLINA

Poppels har upphandlat, köpt och väntar på leverans för en utökad förpackningslina för burkning
av öl, då vi ser ett tydligt behov av att öka kapaciteten. Den nuvarande burklinan har en kapacitet
på 2 400 burkar / h, vilken kommer att ersättas av en ny förpackningslina med en kapacitet om
ca 6 000 burkar / h, ungefär 2000 liter i timmen.
Investeringen i den första burklinan fick ett omedelbart och tydligt genomslag i sänkta
förpackningskostnader, då tjänsten tidigare köptes in externt via företaget Mobile Canning som
opererar en mobil burklina. Med att äga egen burklina, kommer möjligheten att enklare styra
tappningar, öka frekvensen och sänka kostnader.
Burkproduktionen ligger nära kapacitetstaket, vilket gör att det ofta krävs en ansträngning i att
anpassa produktionsplanering för få ut all öl i tid. Dessutom bedömer Bolaget att ”burktrenden”
fortsätter öka, vilket gör beslutet att äga och operera en utbyggd produktionslina för burk,
anses vara ett viktigt strategiskt beslut. Åtagandets storlek är cirka 2,0 MSEK, varav cirka 40%
återstår, och finansieras till 90% av kredit i Svenska Handelsbanken och resterande kassa.

FYRA STYCKEN 20 000 LITERS ÖLTANKAR

Ölbryggning är en komplex produktionskedja, hela vägen ifrån råvaruinköp och
produktionsplanering till bryggning, jäsning och förpackning. Något Bolaget ser är en
begränsande faktor idag är jästankskapaciteten, då förseningar i jäsning skapar försening i
tappning och låser tankar så att det inte går att brygga mer. Med fyra stycken jästankar om
20 000 liter styck, ökas tankkapaciteten med ca 46% och kan frigöra flertalet småtankar från
volymprodukter. Detta bedömer Bolaget kommer kunna öka den totala bryggkapaciteten på
årsbasis, men framförallt lösa ut många problem i det löpande produktionsarbetet. Åtagandet
storlek är cirka 2,8 MSEK, varav 60% återstår, och finansieras till 80% av kredit i Svenska
Handelsbanken och resterande kassa.

KYLLAGER

Obrutna kylkedjor för öl är en viktig del i kvalitetsarbetet. Idag förvaras ölen svalt, men inte kallt,
på bryggeriet innan de transporteras till kyllager hos vår logistikpartner. Bolaget har under 2020
och 2021 utökat tillgänglig lageryta två gånger, där det dedikerats plats till ett stort kyllager
för förvaring av all öl. Detta ser Poppels som ett viktigt steg för att kunna garantera en så lång
hållbarhet som möjligt. Åtagandet storlek är cirka 0,5 MSEK med merparten återstående och
finansieras uteslutande från Bolagets kassa.
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PATENT OCH IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
PATENTBYRÅ
För att administrera sina immateriella rättigheter och tillgångar, jobbar Poppels med AWA Patent och dess dotterbolag
dotkeeper. Detta för att säkerställa underhåll av befintligt tillgångar, men även för att få hjälp att utvärdera och bedöma
möjliga skyddsåtgärder och registreringar.

PATENT

Bolaget har registrerat patent i Sverige och patent pending i EPC och USA för den kylteknik vid namn Hop Ignitor, som
uppfunnits av Poppels.
Application Category
No.
Description

Country

Date Filed

18713926.6

EPC

2018-Mar-28

Pending

NEW COOLING-PC-EP

USA

2018-Mar-28

Pending

NEW COOLING-PC-US

Sweden

2017-Mar-29

Registered

NEW COOLING-P-SE

16/498 904
1750369-9

Normal via PCT
National Phase
Normal via PCT
National Phase
Normal

Registered
Date

2019-Apr-09

Registration Case Status
No.
(external)

1750369-9

Title

VARUMÄRKEN

Bolaget har registrerat ”Poppels” i klass 32 i flertalet länder, samt i klass 21 och 43 i Sverige. Även Hop Ignitor är registrerat i
klass 32 i Sverige.
Application Category
No.
Description

Country

Registered
Date

Registration Case Status
No.

Type of
Mark

Local
Classes

Title

2018/03471

Normal

Sweden

2018-Sep-11

547650

Registered

Word Mark

32

HOP IGNITOR

1265352

MAP/MAD Nat
Phase

EU
2015-Jul-03
Trademark

1265352

Registered

32

POPPELS

1265352

MAP/MAD Nat
Phase

Japan

2015-Jul-03

1265352

Registered

32

POPPELS

1265352

Normal

Madrid
Protocol

2015-Jul-03

1265352

Registered

32

POPPELS

1265352

MAP/MAD Nat
Phase

Norway

2015-Jul-03

1265352

Registered

32

POPPELS

1265352

MAP/MAD Nat
Phase

Philippines

2015-Jul-03

1265352

Registered

32

POPPELS

1265352

MAP/MAD Nat
Phase

USA

2015-Jul-03

4,899,996

Registered

32

POPPELS

1265352

MAP/MAD Nat
Phase

Vietnam

2015-Jul-03

1265352

Registered

32

POPPELS

2013/01602

Normal

Sweden

2013-May-10

512817

Registered

Word Mark

32

POPPELS

2017/04177

Normal

Sweden

2017-Nov-20

542509

Registered

Word Mark

21,43

POPPELS

22924295

Normal

China

2018-Feb-28

22924295

Registered

Word Mark

32

POPPELS

United
Kingdom

2015-Jul-03

UK00801265352 Registered

32

POPPELS

UK00801265352 Normal
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POPPELS ÖL

Poppels sortimentsarbete bygger på en syn på olika behov på marknaden. Genom att skapa öl i tre olika produktserier, så tror
Bolaget att de kan bredda och växa sitt varumärke. I arbetet med att identifiera olika segment, formas produkterna efter en
modell med tre huvudkategorier:

ÖLNÖRDAR

Få i antal, men högt intresse och betalningsvilja. Denna kategori kunder är varumärkesillojala, de vill ständigt prova nya öl, men
är samtidigt de med inflytande i branschen och i sina personliga relationer. Många kompisgäng har en ölintresserad som guidar
övriga i det stora utbudet av varumärken. Det är viktigt för Poppels att vara ett varumärkes som ölnördarna respekterar och
rekommenderar.

HANTVERKSÖLDRICKARE

Många i antal, med medelhögt intresse och betalningsvilja. Här ser Bolaget att kunderna i högre utsträckning köper samma öl
flera gånger, och att det finns en skala från de som endast köper hantverksprodukter till de som köper hantverksprodukter då
och då. Som svenskt hantverksbryggeri är det här merparten av kunderna befinner sig. Det är viktigt för Poppels att vara ett
varumärke som hantverksöldrickarna gillar och återkommande köper.

ÄNNU INTE HANTVERKSÖLSDRICKARE

ATNAL KUNDER

Jättemånga i antal, då den större delen av befolkningen ännu inte upptäckt hantverksöl. Här varierar skalan från de som bara
vill ha billigast möjligt, till de som kan tänka sig att prova. Det är viktigt för Poppels att vara ett varumärke som inbjuder till att
upptäcka hantverksöl.

ÄNNU INTE HANTVERKSÖLDRICKARE

HANTVERKSÖLDRICKARE

ÖLNÖRDAR

Denna modell av marknaden känns igen av flertalet av Bolagets internationella distributörer, varpå de format sin
sortimentsstrategi efter den. Poppels core-öl är vad hantverksöldrickare normalt köper, men är en exklusiv produkt för någon
som inte dricker hantverksöl. Poppels selection-öl är vad ölnördarna normalt köper, men är en exklusiv produkt för en ”vanlig”
hantverksölkonsument. Poppels experiment-öl är en exklusiv produkt för ölnördarna.
Coreserien ska förvalta Poppels välansedda varumärke, selectionserien ska utveckla varumärket genom kvalité och
exklusivitet, experimentalserien ska utveckla varumärket genom innovation och skaparlust. Tillsammans ser Bolaget att de tre
serierna skapar en helhet som väl korresponderar mot marknaden för hantverksöl i Sverige och internationellt.
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VÅRA PRODUKTSERIER

Core

Selection

CORE
HANTVERK

GLÄDJE

experimental

SELECTION
SMAK

Genom glädjen vi finner i vårt hantverk,
använder vi äkta råvaror för att skapa
genuina smakupplevelser.

KUNSKAP

PASSION

EXKLUSIVT

Genom vår kunskap och passion använder
vi exklusiva ingredienser och avancerade
tekniker för att ge unika dryckesupplevelser.

EXPERIMENTAL
NYSKAPANDE

LUSTFYLLT

INSPIRERANDE

Genom ett lustfyllt nyskapande, använder
vi nya metoder och ingredienser för att ge
inspirerarande ölupplevelser.

CORE

Ölen i Poppels coreserie står för allt det som är Poppels; Öl som skapas ur glädjen i hantverket, där äkta råvaror för att skapar
genuina smakupplevelser. Öl som symboliserar kärnan i det Poppels gör.

SELECTION

I Poppels selectionserie släpps öl som är ett resultat av kunskap och passion. Genom att använda rätt ingredienser och
avancerade tekniker skapas unika ölupplevelser. Poppels ”håll käften-öl”, helt enkelt.

EXPERIMENTAL

I Poppels Experimental-serie släpps öl som kommit till genom ett lustfyllt nyskapande, där nya metoder och ingredienser
används för att skapa inspirerande ölupplevelser. Det du ser är inte alltid vad du får.
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ÖL I CORE SERIES

I coreserien finns öl som är tillgänga året runt, öl som kommer som
tillfälliga släpp, samt säsongsöl som återkommer vid specifika
tider på året. Detta är öl av hög kvalitet som är tydliga i sin profil
och enkla att tycka om.
Här jobbar Poppels stiltypiskt, med fokus på att
ha en ölportfölj som täcker in många olika stilar.
Idag finns 16 fasta produkter med produkter i
försäljningsstoppen inom IPA/pale ale, stout,
veteöl och suröl.

ÖL I SELECTION SERIES

I selectionserien har Poppels hittils endast släppt tillfälliga
produkter, men vill på sikt även ha fasta produkter. Samtliga
öl i serien har fått toppbetyg, över 4,0 i ratingappen Untappd.

ÖL I EXPERIMENTAL SERIES

I experimentserien gör Poppels endast tillfälliga släpp i små
volymer, med öl som är just experiment. Målet här är inte
att göra det fulländade ölet, utan att brygga öl som skapar
diskussion om vad öl egentligen är.
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Poppels samarbetar ofta med duktiga kollegor i
branschen, för att lära sig av varandra och skapa öl som
är av stort intresse för den ölintresserade publiken.
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ÖLATTRIBUT
MEST EKOLOGISK HANTVERKSÖL I SVERIGE

Poppels har idag ekologiska produkter inom pale IPA, pale ale, stout, veteöl och suröl.

GLUTENFRI AMERICAN PALE ALE OCH LONDON LAGER

Poppels har släppt två glutenfria öl, som fått varmt välkomande.

SAMTLIGA ÖL VEGANSKA

Poppels använder inga animaliska produkter i varken produkt eller produktion.
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HÅLLBARHETSARBETE

Poppels tror på att alla har ett gemensamt ansvar, att göra det man gör med så lite avtryck som möjligt. Det är inte alltid lätt
och det är en ständig läroprocess, men Poppels vill hela tiden göra så mycket vi kan för att minimera vår påverkan på klimat
och planet.

BARA FOSSILFRI EL

All Bolagets el kommer från fossilfria energikällor; produktion, förpackning, lager, kontor,
laddning av företagsbilar etc. Poppels har valt att inte använda något annat än fossilfri energi
när vi tillverkar öl i världsklass.

MED I DRYCKESBRANSCHENS KLIMATINITIATIV

Poppels är en del av initiativet Dryckesbranschens Klimatinitiativ, som har som syfte
att branschen själva mäter, följer upp och målsätter sin klimatpåverkan. Visionen är ”En
dryckesbransch utan klimatpåverkan, där varje droppe räknas.” Initiativet startades av
Systembolaget, Sprit & Vinleverantörsföreningen och Sveriges Bryggerier.

LÄTTVIKTSFLASKOR!

Poppels har arbetat hårt med sina flaskdesigners för att minska vikten på bryggeriets egen
glasflaska. Kombinationen med återvunnet glas gör Poppels lätta flaskor så miljövänliga som
möjligt!

KEMIKALIER ERSÄTTS MED OZON

Ett bryggeri städar mycket. Rör, tankar, processutrustning, filter, beslag, m.m. måste samtliga
leva upp till högsta kvalitetsstandard. Tack vare en egen ozonanläggning har ozon, som
avdunstar till vatten och syre när rengöringen är klar, ersatt kemikalier i flera av Bolagets
rengöringsprocesser.

POPPELS BRYGGER MEST EKOLOGISK HANTVERKSÖL I SVERIGE

Bra öl handlar om god smak. Det är inte alltid lätt att brygga ekologiskt öl, som samtidigt
smakar som det är tänkt. Men när det är möjligt väljer Poppels ekologiskt – vilket gör Bolaget
till Sveriges största ekologiska hantverksbryggeri.

LCA – LIFE CYCLE ANALYSIS

Bolaget har analyserat hela företaget med en LCA-metod (livscykelanalys), där alla aspekter av
bryggeriet har granskats efter ett ”vagga till grav” -perspektiv. Detta säkerställer att Bolaget
kan vidta rätt åtgärder för att säkerställa att Poppels klimatavtryck blir så litet som möjligt.

POPPELS RESTPRODUKTER BLIR TILL DJURFODER

Eftersom Poppels brygger mycket öl producerar vi mycket avfall i form av drav (förbrukad
säd). Det använda sädet har låg sockerhalt och högt proteininnehåll – perfekt för att mata
djur. Både nötkreatur och får matas av resterna från Poppels bryggningsprocess. De använda
kornen ersätter andra djurfoder som exempelvis soja, vilket innebär väldigt stora klimatvinster!
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POPPELS ÖL&MAT

Öl och mat har alltid varit Poppels stora passion, därför har tanken om en restaurang
funnits med i bakhuvudet ända sedan Bolaget grundades 2012. Den 21:e mars 2020
öppnade Poppels Öl&Mat, vägg i vägg med bryggeriet och med stora fönster ut mot brygghallen.
Restaurangen hann med att ha öppet en dag innan de första restriktionerna kom, och har sedan bedrivit verksamhet under
gällande pandemirestriktioner fram till februari 2022 då restriktionerna slopades. Trots detta har restaurangen kunnat bedriva
verksamhet på ett sådant sätt att ingen personal har behövt permitteras och restaurangen har kunnat vara öppen.

”På Poppels Öl&Mat älskar vi öl. Och vi älskar mat. Men vi älskar framförallt kombinationen av öl och mat, som
ger smakupplevelser vi vill dela med dig. Vår meny är uppbyggd efter matchningar mellan öl och mat, där vi
både lagar upp mat till specifika öl, men också brygger upp öl till specifik mat. Hos oss hittar du också alltid
unika öl från Poppels Bryggeri.”
Restaurangverksamheten är en väldigt viktig varumärkestillgång, som fungerar som en plattform för interaktion med
kunderna. Bolaget bedömer även att restaurangens och bryggeriets varumärken har en tydlig ”överspillningseffekt”, där
aktiviteter och marknadsföring hos ett av varumärkena automatiskt stärker det andra.
Under 2020 har vanliga öppettider under fredag - söndag kompletterats med eventverksamhet, där de två mest framträdande
är provningar och företagsevent. Öl&Mat-provningar hålls varje vecka, i form av ledda provningar med ölmatchad middag,
presentation av mat- och dryckeshistoria, ölkunskap och Poppels. Företagsevent sker både i form av större sällskap som
abonnerar hela restaurangen på vardagar, samt mindre sällskap som kommer under vanlig service.
Poppels Öl&Mat omsatte 2020 3,382 MSEK och 2021 7,087 MSEK.
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POPPELS CITYBRYGGERI

Erfarenheterna från Poppels Öl&Mat, gör att Bolaget identifierat att
restaurangen tillför mycket värde till den existerande bryggeriverksamheten. Restaurangverksamheten bedöms inneha
stor tillväxtpotential. Efter den lyckade satsningen med Poppels Öl&Mat, inledde Poppels under 2020 diskussioner med
fastighetsbolaget Vasakronan om utökning av Poppels restaurangverksamhet. Under 2021 inleddes arbetet med Poppels
Citybryggeri, ett kombinerat bryggverk och restaurang med 172 sittplatser.
Poppels Citybryggeri planeras att öppnas i mitten av augusti och är belägen i den nybyggda fastigheten Platinan, endast ett
stenkast från Göteborgs centralstation. Citybryggeriets geografiska placering i en centralt belägen specialutformad lokal i
en fastighet som i övrigt innehåller ca 450 hotellrum och med beräknad kontorskapacitet för ca 5 000 personer bedöms som
mycket strategisk.
Bryggeriet i Poppels Citybryggeri kommer endast att producera öl avsedd för servering i restaurangen, vilket tros skapa ett
stort kundvärde och en exklusiv upplevelse. Det är en anläggning med många sittplatser och ambitionen att ha öppet alla
dagar i veckan. Bolaget bedömer att anläggningen har en stor omsättningspotential. Bolaget har fasta åtaganden i Poppels
Citybryggeri om cirka 9 MSEK, varav cirka 60% återstår, med finansiering till 40% av kredit i Svenska Handelsbanken och
resterande kassa.

POPPELS ÖL&MAT

POPPELS CITYBRYGGERI

Öppettider

Fredag - söndag, samt event

Måndag - söndag, inklusive lunch

Antal stolar

ca 60 sittande

ca 170 sittande

Bryggkapacitet

Inget eget byggverk

1 000 liter bryggverk

Kvadratmeter

Ca 100 m2

Ca 800 m2
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DEN SVENSKA ÖLMARKNADEN

Ölkonsumtionen i Sverige har över de senaste 10 åren legat på en mer eller mindre konstant nivå, men vilken typ av öl som
konsumeras har förändrats. I Sverige, likt trenden i hela världen, går alkoholkonsumtionen även om ölkonsumtionen är
oförändrad eller ökar. (World Health Organization, 2018) Under pandemin har ölförsäljningen ökat på Systembolaget, med en
ökning på 12,9% under 2020 (Statistiska Centralbyrån (SCB), 2021). Dock går det inte att direkt knyta till ökad konsumtion då
en betydande andel av ölet köps utanför Systembolaget, via gränshandel och illegal handel
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Alkoholfri öl är den kategori som vuxit snabbast på senare år, från 1,4 miljoner liter år 2010 till 20,3 miljoner liter under 2020.
Alkoholfri öl är nu större än lättöl, och fortsätter öka i rask takt. Mängden hantverksöl på Systembolaget är ca 10%, och har
haft en årlig tillväxt om 6-7% (Systembolaget, Lanseringsplan 2020, 2020). Samtidigt har antalet bryggerier i Sverige ökat från
58 stycken år 2012 när Poppels grundades, till 394 stycken aktiva bryggerier 2021 (Sveriges Bryggerier, 2021). Merparten av
dessa bedriver verksamhet i mycket begränsad skala där försåld volym till Systembolaget 2021 understiger 10 000 liter för
drygt 250 stycken (Systembolaget, Försäljning per artikel, 2021).

DEN GLOBALA ÖLMARKNADEN

Den globala ölmarknaden förväntas växa från 189,87 miljarder USD 2020 till 216,81 miljarder USD 2021 med en sammansatt årlig
tillväxttakt (CAGR) på 14,2 % (Research and markets, 2021). Tillväxten beror främst på att företagen har omorganiserat sin verksamhet
och återhämtat sig från covid-19-effekten, där restriktioner kring social distansering, begränsade öppettider, m.m. kraftigt påverkat
ölmarknaden och i vissa fall nedstängning av verksamhet. Marknaden förväntas nå 281,2 miljarder dollar 2025 vid en CAGR på 7%.
En av de viktigaste trenderna på ölmarknaden, är förändringen av konsumenternas preferenser mot lågalkoholhaltiga och alkoholfria
öl samt hantverksöl (Research and markets, 2021). Samtidigt som alkoholkonsumtionen har minskat, har ölkonsumtionen över hela
världen ökat. Dessutom, på grund av premiumiseringen som har påverkat marknaden avsevärt de senaste åren, har ölproducenterna
över hela världen varit mer fokuserade på kvalitet istället för kvantitet. Marknaden har sett en ökad spridning av mindre och
oberoende bryggerier, som säljer lokalt och direkt till konsumenterna. De försöker skapa en enhetlig upplevelse för sina kunder genom
att bjuda in dem till bryggerierna för att smaka och lära sig mer om hela processen.
Sammanslagnings- och förvärvsaktiviteten har varit stark på ölmarknaden under de senaste åren. Framväxten av ett stort antal
små och oberoende hantverksbryggerier har förstärkt konsolideringstrenden till en viss punkt och därefter antalet fusions- och
förvärvsaffärer. I synnerhet har InBev varit ansvarig för den största delen av M&A-affärerna som ägde rum under det senaste
decenniet. Företaget är känt för sin strävan efter kostnadsbesparingar och synergieffekter. Faktum är att en av de största
företagsfusionerna i historien var affären mellan världens främsta bryggare - Anheuser-Busch InBev och SABMiller 2016. Övertagandet,
värt mer än 100 miljarder USD, ger AB InBev inträde i utvecklingsländer och kontinenter som Kina, Sydamerika och Afrika, där
ölmarknaden tar fart.
Hur stor andelen hantverksöl är svårt att estimera exakt, då det finns olika definitioner. Sammantaget uppskattas andelen hantverksöl
vara ca 11% av försäljningen på de ledande marknaderna, i ett spann mellan 10-13% (Zion Market Research, 2019).
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POPPELS FÖRSÄLJNINGSKANALER

Poppels försäljning sker i fem olika kanaler, som en del av en aktiv strategi för att skapa tillväxt och stabilitet i Bolaget.

SYSTEMBOLAGET

SYSTEMBOLAGET
DAGLIGVARUHANDEL

All försäljning av starköl, undantaget servering på pub och restaurang, är endast tillåten
att ske via Systembolaget på grund av det handelsmonopol som råder för starköl i
Sverige. Systembolaget är Poppels enskilt största kund och stod för cirka 73 procent av
Bolagets omsättning 2021.

DAGLIGVARUHANDEL (DVH)

HORECA

Försäljning av folköl sker idag direkt till matbutiker inom dagligvaruhandeln, med fokus
på de större kedjorna.

EXPORT

HORECA

EGNA RESTAURANGER

Försäljning till HoReCa, ofta kallat Pub & Restaurang, sker via distribution. Poppels
HoReCa-distributör TOMP är har nationell verksamhet med egen säljkår.

EXPORT

Försäljning till internationella kunder sker via distribution. Vi har ingen direktförsäljning
till utlandet utan jobbar med distributörer som sedan säljer vidare till återförsäljare i
respektive land.

EGNA RESTAURANGER

Sedan 2020 har Poppels en egen restaurangverksamhet, som säljer bryggeriets egna öl.

SYSTEMBOLAGET

Den dominanta gruppen ölstilar av Systembolaget försäljning av lager, där det volymmässigt nästan uteslutande handlar om
lågprisprodukter. I övriga segment är hantverksöl dominant, och då främst ale. Inom ale finns populära stilar som India Pale Ale
(IPA) och American Pale Ale (APA).

ÖLFÖRSÄLJNINGEN 2021

ÖLFÖRSÄLJNINGEN 2021 - EXKL. LAGER
LAGER
ALE
PORTER OCH STOUT
SURÖL
ÖVRIG ÖL

Systembolagets ölförsäljning 2021 (Systembolaget, 2021)
Denna fördelning återspeglas i Poppels produktportfölj. Av de 13 produkter som finns som ”permanenta” (till skillnad från
tillfälliga släpp i begränsade volymer), är åtta stycken i stilen ale, två i suröl, en i lager, en i porter och stout och en i övrig öl. I
Poppels portföljarbete jobbar Bolaget med att ha en bred portfölj med många stilar, men också välja nya produkter efter var det
trots finnas kommersiella förutsättningar att bygga långsiktig volym. Systembolaget är idag Poppels i särklass största kund
och påverkar därför Bolagets omsättning och finansiella resultat i stor utsträckning.
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HORECA
I Sverige stod Foodservice för 13,1% av ölförsäljningen i Sverige (Sveriges
Bryggerier, 2021). Foodservice är ett samlingsbegrepp för verksamheter,
institutioner och företag som ”lagar mat utanför hemmet”. Det inkluderar
restauranger, skol- och sjukhuskafeterior, cateringverksamhet och många andra
format. HoReCa, ofta kallat Pub & Restaurang, står för merparten av denna
försäljning.

FOOD SERVICE

Historiskt har Poppels både haft egen direktförsäljning till HoReCa och försäljning
via distributör. De upplevda fördelarna med direktförsäljning är en nära kontakt
med kunderna, kortade ledtider och mindre kollikrav. De upplevda fördelarna
med distribution är större volymer, nationell geografisk täckning och säkrare
leveranskedjor.

ÖVRIG ÖLFÖRSÄLJNING
Poppels jobbar idag med TOMP Beer Wine & Spirits, vilka är en nationellt verkande
distributör med egen försäljningsorganisation och jobbar inom segmenten öl,
cider, vin och spritdrycker på den svenska marknaden. Med TOMP bedömer
Poppels att de har en partner som kan öka vår försäljning mot HoReCa och
möjliggöra närävaro av Poppels öl på pubar och restauranger över hela Sverige.

DAGLIGVARUHANDEL

För att definiera storleken på ölsegmentet i Sverige, ger andelen försäljning av alkoholfri öl, lättöl och folköl en fingervisning. En
liten andel av dessa säljs på Systembolaget (alkoholfri öl) och HoReCa (alla tre), men merparten sker inom dagligvaruhandeln.

ICA

ALKOHOLFRI ÖL

AXFOOD

LÄTTÖL

COOP

FOLKÖL

LIDL

STARKÖL

BERGENDAHLS
Försäljningsandelar DVH 2020
(Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF), 2021)

Försäljningsandelar öl i Sverige 2020
(Sveriges Bryggerier, 2021)
2020 lade Poppels om sin portföljstrategi för folköl, vilket gjorde att
man slopade alla gamla produkter och satsade på folkölsversioner av
befintliga starköl. Försäljning av folköl sker idag direkt till matbutiker
inom dagligvaruhandeln, med fokus på de större kedjorna.
Inom dagligvaruhandeln står ICA, Axfood och Coop ihop för 89,5% av
marknaden (Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF), 2021). Dessa tre
är därför det naturliga fokuset att jobba mot, för att försöka få Poppels
produkter listades hos.
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EXPORT

Poppels bedriver sedan 2016 export. Detta sker genom försäljning till specialiserade distributörer som i de flesta fall fokuserar
på återförsäljning av Poppels produkter på en dedikerad marknad. Vanligtvis är ”en marknad” identisk med ”ett land”.
Under pandemin har försäljningen hos Bolagets distributörer påverkats negativt,
då de flesta av Poppels distributörer har huvuddelen av sin försäljning riktad mot
pub och restaurang.
Denna försäljningskanal har drabbats hårt av så kallade ”Lockdowns”. Poppels
har succesivt lyckats ersätta de distributörer som inte överlevt pandemin och når
enligt Bolagets egna uppskattningar potentiellt sett 78% av Europas befolkning
(exklusive Ryssland där Poppels avbrutit export på grund av sanktioner).

EGNA RESTAURANGER

Sedan 2020 har Poppels en egen restaurangverksamhet, genom vilken det egna ölet säljs. Poppels Öl&Mat har 14
fatkranar samt en stor ölkyl: Restaurangverksamheten bidrar med försäljningsvolym och bedöms av Bolaget även bidra
till att stärka Poppels varumärke. I och med öppnandet av Poppels Citybryggeri, kommer volymerna som säljs i den egna
restaurangverksamheten bli än mer betydande.
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TRENDER

Intresset för alkoholfritt ökar världen över, mest i de yngre målgrupperna. I England dricker 25% av alla mellan 16 och 24 år
ingen alkohol överhuvudtaget och den totala alkoholkonsumtionen förväntas gå ner med 0,2% per år under de kommande fem
åren. (World Health Organization, 2018). Utöver detta uppger en av tre unga i England att de skurit ner på sin alkoholkonsumtion
(the Society of Independent Brewers, 2020).
Även i Sverige ökar intresset för och konsumtionen av alkoholfritt. Försäljningen har ökat explosionsartat senaste åren och det
är inte längre en produkt som riktar sig endast till gravida, utan målgruppen blir allt bredare (TT, 2018). Ett tydligt tecken på
detta är att antalet alkoholfria öl på Systembolaget har ökat från 8 till 29 stycken mellan 2015 - 2019.
Alkoholfri öl är en del av en global hälsotrend, som är mest framträdande bland unga men som gäller över alla åldersgrupper.
Hälsosam mat och dryck samt fysisk aktivitet anses vara drivkrafter i en livsstil där vin, sprit och starköl inte längre passar in
(Research and markets, 2021). Begreppet ”nolo” har uppkommit, för att beskriva trenden med ”no and low-alcocol beer”, vilket
innebär minskad alkoholkonsumtion till förmån för låg- och alkoholfri öl, driven av åldergruppen 18 - 24 år (Smithers, 2020).

Alkoholkonsumtionen i Sverige (Centralförbundet för alkhol- och narkotikaupplysning, 2021)
Dessa trendanalyser bekräftas av statistiken. I Sverige har konsumtionen gått stadigt nedåt de senaste 20 åren, över alla
inköpskanaler (inte bara Systembolaget). Globalt är trenden också tydlig; minskad konsumtion ger minskad försäljning, med
förflyttning mot ”att dricka bättre” och låg-/alkoholfritt (Arthur, 2022).
Samtidigt har många bryggerier storsatsat på att producera alkoholfri öl som smakar bra. Många nya tekniker har etablerat
sig och ersatt pastörisering som tidigare var dominerande i produktionen av (äcklig) alkoholfri öl. Ett tydligt exempel på detta
är att Mikkellers ”Weird Weather non alcoholic IPA” vann guld som bästa öl på Stockholm Beer and Whisky Festival 2018, i
konkurrens med alkoholhaltiga öl.
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globala Trender relativt alkoholfri öl
(Market research future, 2020)
Positiva trender

Ökande medvetenhet hos konsumenter

Konsumenter associerar ”hälsofördelar” med alkoholfri öl

Spårbarhet hos mat- och dryckesprodukter
Negativa trender

Tillväxten begränsas av ”lack of customer acceptance” på grund av smaklösa öl

Negativa smakeffekter på grund av avalkoholisering av ölet
Försäljningsmässigt ökar alkoholfri öl starkt globalt. I Sverige ökar försäljningen mycket snabbare än det globala snittet, vilket
märks på försäljningssiffrorna hos Dagligvaruhandeln (DVH), HoReCa och Systembolag.
I Sverige är DVH dominant med över 70% av försäljningen och är här som i många andra länder en starkt drivande faktor till
utvecklingen för alkoholfri öl. I både UK och Tyskland ses DVH som den starkaste drivkraften genom sina ”alkohol free / low ABV
shelves”. USA har varit tydligt föregångsland, men övriga världen i allmänhet och Europa i synnerhet är på väg ikapp. I Europa
har Spanien längre varit ett pionjärsland för alkoholfri öl, men många andra börjar komma ikapp (Research and markets, 2021).
Försäljningsmässigt har alkoholfri öl passerat lättöl i försäljning och är nu fjärde största kategori efter starköl, folköl och
mellanöl. Parallellt med den att alkoholfri öl ökar har starkölen också ökat, vilket har inneburit att lättöl, folköl och mellanöl har
minskat. Alltså ökar starkare öl och alkoholfritt, där alkoholfri öl väntas passera mellanölen i försäljning under 2020 (Sveriges
Bryggerier, 2021).
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STILTRENDER FÖR ALKOHOLFRITT OCH LÅGALKO-ÖL
(The Drinks Business, 2020)

Superpremium, fruktiga öl och fler ölstilar

Fatöl

Mörka öl

Matöl
Där det förr nästan uteslutande producerades lageröl på den alkoholfria sidan, har det de senaste åren exploderat med stilar;
allt i från Pale Ales och IPA till suröl, veteöl och stout. I takt med att hantverksbryggerierna gett sig in i alkoholfritt-segmentet
har variationen ökat, vilket även fått de stora producenterna att vakna till. Asahi släppte nyligen en ”super premium”-version
av Peroni alkholfri, och tror även att den alkoholfria ölet kan ta steget in i drinkar och andra närliggande områden:

“IT CAN OFFER A RICHNESS OF MOUTHFEEL TO COCKTAILS AND I THINK WE
COULD SEE THINGS LIKE BEER MOCKTAILS IN THE FUTURE.”
Paul Thomas, ”Global head of insight” på Asahi tror på en fortsatt utvecklingen av vad han beskriver som ”super premium
alcohol free beers” (Hancock, 2019). Förutom ett behov i butikshyllorna tror många inom branschen på alkoholfritt som stark
produkt på pub och restaurang, där bryggerier som Big Drop har lanserat IPA på fat. Även Systembolaget kommer att sälja
growlers med alkholfri öl för hemmabruk i sin ölbutik som öppnar i Göteborg i november 2020.
Generellt börjar alkoholfri öl ta sig in på områden där starköl redan är starka, och matöl är inget undantag.
Alkoholfria alternativ som kombucha har tagit starka positioner i avsaknad av bra öl, men i takt med att alkoholfri öl har
utvecklats har också intresset börjat vakna bland krögare och ölsommelierer (Hancock, 2019).
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SYSTEMBOLAGETS FÖRSÄLJNING

Försäljningen av alkoholfria produkter på Systembolaget har, och har haft, en stark uppåtgående trend. Sedan 2005 har
försäljningen av alkoholfritt femdubblats och försäljningsvärdets tiodubblats. Även om den största volymen är öl, säljs nästan
lika mycket alkoholfritt vin.

Försäljning av alkoholfria produkter på Systembolaget 2005 - 2018 (Mliter)
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(Systembolaget, Försäljning per artikel, 2021)
Alkoholfritt

Värde (MSEK)

%-Δhelår

Volym (Mliter)

%-Δhelår

7101 ALKOHOLFRITT VIN

111,7

11,4%

1 305,6

9,6%

7302 ALKOHOLFRI ÖL, CIDER & BLANDDRYCK

68,9

19,3%

1 561,4

12,7%

7402 MUST

19,8

2,1%

309,1

0,8%

7601 ALKOHOLFRITT ÖVRIGT

22,3

-15,1%

392,1

-18,2%

Totalsumma

222,7

9,3%

3 568,1

6,1%

Det som är intressant är att en stor del av den volym av alkoholfri öl som säljs på Systembolaget, är 43% hantverksöl, jämfört
med ca 9% för starköl. Detta är till synes ett resultat av att leva upp till att ha ett attraktivt, alkoholfritt erbjudande. Det
alkoholfri på Systembolaget verkar också ha en låg priskänslighet:
Alkoholfri öl på systembolaget

medelpris

Snittpris per enhet

Samtliga alkoholfria öl på systembolaget

16,6

15,3

Alkoholfria hantverksöl på Systembolaget

17,2

17,4

Alkoholfria industriöl på systembolaget

13,1

12,9

Avvikelserna mellan snitt- och medelpris indikerar att de som köper hantverksöl oftare väljer de billigare sådana, medan de
som köper industriöl oftare väljer de billigare sådana. Systembolaget är, med en stor andel hantverksöl och låg priskänslighet,
således en attraktiv försäljningskanal.
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REDOGÖRELSE FÖR RÖRELSEKAPITALET
Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för de aktuella behoven under den komman¬de
tolvmånadersperioden. Med rörelsekapital avses i Prospektet Bolagets möjligheter att få tillgång till likvida medel för att
fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. Per 31 december 2021 uppgick Bolagets likvida medel till
10,0 MSEK.
Förutsatt att Erbjudandet enligt detta Prospekt fulltecknas är Bolaget finansierat fram till och med utgången av 2025. Vid
beräkning av det framtida behovet är hänsyn taget till såväl pågående som framtida investeringar.
Vid full teckning i Erbjudandet tillförs Bolaget cirka 24,5 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna bedöms uppgå
till cirka 2 MSEK. Inga garantiåtaganden från externa investerare har upphandlats i samband med Erbjudandet.
I det fall att Erbjudandet enligt detta Prospekt inte fulltecknas kan styrelsen i framtiden komma undersöka ytterligare
finansieringsmöjligheter, såsom kapitalanskaffning eller finansiering tillsammans med en eller flera samarbetspartners. För
det fall samtliga alternativa finansieringsmöjligheter skulle misslyckas, finns en risk att Bolaget i väsentlig grad skulle tvingas
revidera gällande utvecklingsplaner, vilket skulle påverka Bolagets utveckling negativt.

RISKFAKTORER
Nedan beskrivs Bolagets marknads- och verksamhetsrisker, branschrisker, legala och regulatoriska risker, risker relaterade
till Bolagets aktie samt risker relaterade till Erbjudandet. När en riskfaktor är relevant i fler än en kategori, presenteras
riskfaktorn enbart under den kategori som anses vara den mest relevanta för den aktuella riskfaktorn. Den mest väsentliga
riskfaktorn under respektive kategori presenteras först. Väsentligheten bedöms huvudsakligen utifrån två kriterier, (i)
sannolikheten att risken inträffar och (ii) omfattningen av den negativa effekten som riskens inträffande kan ha. För att på ett
tydligt och konkret sätt förmedla bedömningen av riskens väsentlighet utifrån de två kriterierna, beskrivs riskfaktorerna med
en kvalitativ skala med beteckningarna låg, medelhög och hög.

MARKNADS- OCH VERKSAMHETSRELATERADE RISKER
SAMARBETSPARTNERS OCH KUNDER

Poppels enskilt största kund är Systembolaget som stod för cirka 73 procent av Bolaget omsättning 2021. Allt eftersom kunders
preferenser förändras och nya produkter introduceras kan Bolaget behöva utveckla och förbättra sina produkter samt lansera
nya produkter som attraherar såväl befintliga som framtida kunder. Om Bolaget misslyckas med att tillgodose sina kunders
efterfrågan eller om Bolaget inte kan leva upp till ställda krav från kunder alternativt om Bolagets kunder inte fullgör sina
betalningsåtaganden kan Bolagets intäkter komma att minska, vilket kan medföra en negativ inverkan på Bolagets verksamhet,
resultat och finansiella ställning. Bolaget bedömer att detta kan ha en hög negativ inverkan på Bolagets omsättning och finansiella
ställning. Bolaget bedömer sannolikheten för riskens inträffande som låg.

KONKURRENS

Poppels är verksamt i en konkurrensutsatt bransch i vilken ett flertal aktörer med, helt eller delvis, lika omfattande verksamheter som
Bolagets, direkt eller indirekt, konkurrerar med Bolaget. Konkurrenter kan komma att utveckla produkter som är billigare, mer kvalitativa
eller i övrigt mer eftertraktade än vad Bolaget kan erbjuda. Konkurrenter kan förfoga över större resurser och bättre förutsättningar i
övrigt för att nå framgångsrik produktutveckling, konceptualisering och marknadsbearbetning. Risk föreligger att Bolagets konkurrenter
kan komma att utveckla alternativa produkter som är attraktivare för konsumenten sett till smak, pris och trend i jämförelse med
Bolagets produkter. Bolagets konkurrenskraft är därmed beroende av ett produkterbjudande som ligger i nivå eller över rådande
markandsefterfrågan. Bolaget kan tvingas att göra kostnadskrävande investeringar, omstruktureringar eller prisjusteringar för att
anpassa sig till en förändrad konkurrenssituation. Således föreligger en risk att Bolaget framöver utsätts för en ökad konkurrens på såväl
befintliga som framtida marknader och affärsområden. Bolaget bedömer att detta kan ha en medelhög negativ inverkan på Bolagets
omsättning och finansiella ställning. Vidare bedömer Bolaget sannolikheten för riskens utfall som medelhög.
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PRISER PÅ INSATSVAROR

Bolaget är exponerat mot variationer i marknadspriset på vissa insatsvaror såsom humle, malt, förpackningsmaterial och energi,
vilka används i tillverkning och transport av produkter som Poppels tillverkar eller tillhandahåller. Kostnader för insatsvaror uppgår
till cirka 30 procent av Bolagets totala kostnader. Eventuella prisökningar kan påverka det pris som Bolaget betalar för insatsvaror
och därmed Bolagets kostnad för sålda varor. Energipriser påverkar tillverknings- och fraktkostnader, vilka har en väsentlig
inverkan på kostnaden för sålda varor. Både humle och malt köps i bulk och förändrade transportkostnader kan ha en avsevärd
påverkan på kostnaden för sålda varor. Vidare är dessa insatsvaror exponerade för skördefluktuationer vilket kan medföra
begränsningar i tillgång. Utöver ovanstående kan även arbetskraftsbrist och lönekostnader i de länder Bolaget köper sina råvaror
öka Bolagets kostnad för sålda varor. Det finns en risk att Bolaget inte kan föra över dessa kostnader på sina kunder genom att
höja priserna eller att Bolaget drabbas av förseningar eller restriktioner vad gäller sådana åtgärder. Om någon av dessa risker
skulle realiseras skulle det kunna ha en medelhög negativ påverkan på Bolagets resultat. Bolaget bedömer att sannolikheten för
riskerna som beskrivs ovan inträffar är medelhög.

OMVÄRLDSFAKTORER

Poppels är påverkade av olika omvärldsfaktorer såsom, pandemi, konflikter, klimatförändringar med mera. Konflikter, till
exempel krig eller strejk, kan påverka Bolaget negativt genom brister eller fördyringar av till exempel insatsvaror och transporter.
Vid eventuell pandemi har det visat sig att Bolaget är mer känsligt för restriktioner än generellt för bryggerier då en del av
Bolagets verksamhet är restaurangrelaterad. Det finns en risk att Bolaget inte kan kompensera för ett intäktsbortfall föranlett
av pandemirestriktioner eller brist på insatsvaror genom att till exempel omstrukturera verksamheten eller finna alternativa
intäktsströmmar. Om någon av dessa risker skulle realiseras kan det innebära en medelhög negativ påverkan på Bolagets resultat.
Bolaget bedömer att sannolikheten för riskerna som beskrivs ovan inträffar som medelhög.

LEVERANTÖRER

Produktionen av Poppels produkter är beroende av ett begränsat antal leverantörer i Bolagets värdekedja. Bolaget bedömer
att leverantörerna är utbytbara men skulle leverantörerna drabbas av kapacitetsbegränsningar, leveransförseningar
eller andra faktorer som påverkar leverantörernas verksamhet finns risk att Bolagets verksamhet påverkas negativt. Ett
leverantörsbyte från befintliga leverantörer som Bolaget samarbetar med och är beroende av skulle kunna medföra en temporär
kapacitetsbegränsning, förändrade produktegenskaper och leveransförseningar med efterföljande omsättningsbortfall. Det finns
en risk att Bolagets leveranstider gentemot kunder försenas, vilket i sin tur kan medföra försäljningsbortfall, ökade kostnader
samt negativ påverkan på den affärsmässiga relationen till Bolagets kunder. Vidare föreligger risk att externa leverantörer och
partners inte följer tillämpliga lagar och föreskrifter vilket kan leda till undersökningar och sanktioner från behöriga myndigheter
vilket kan medföra att leveranser till Bolaget begränsas. Bolagets totala behov av insatsvaror från leverantörer gör att Bolagets
verksamhet och resultat på kort sikt är beroende av att leverantörerna fullföljer sina åtaganden gentemot Bolaget. Bolaget
bedömer att risken skulle ha en medelhög negativ påverkan på Bolagets intäkter och kostnader. Vidare bedömer Bolaget att
sannolikheten för riskens utfall som låg.

EXPANSION

Då Bolaget expanderar inom samtliga affärsområden parallellt föreligger en utökad risk om ett flertal av satsningarna skulle
drabbas av utmaningar i form av förseningar i utförandet, fördyrning och låg efterfrågan kombinerat. Bolaget bedömer nivån på
ovan nämnda risk som låg och med låg sannolikhet.

VALUTA

Poppels är ett svenskt aktiebolag vars resultat och finansiella ställning redovisas i svenska kronor. Bolagets transaktioner sker till
största del i svenska kronor respektive euro. Bolagets kostnader är delvis i euro, cirka 10 procent av Bolagets totala kostnader, och
det finns därför en risk att en försvagning av den svenska kronan gentemot euron leder till ökade kostnader för Bolaget. Motsatt
genomförs en del av Bolagets försäljning i euro, cirka 6 procent av Bolagets totala intäkter, varför en försvagning av euron kan
påverka intjäningsförmågan negativt. Bolaget är således exponerat mot fluktuationer mellan svenska kronor och euro. Bolaget
bedömer att risken har låg negativ påverkan på Bolagets finansiella ställning och att sannolikheten för riskens inträffande är hög.
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VARUMÄRKE

Bolaget anser sig vara ett hos hantverkskunder välkänt varumärke som står för varierande och välbryggda produkter. Bolaget anser
att varumärket en begränsad internationell kännedom. Bolaget omsättning är känslig för kvalitet- och andra störningar och då
Poppels bedriver både restaurang likväl som bryggeriverksamhet kommer en eventuell händelse som påverkar varumärket inom
något av dessa områden att också påverka värdet av det totala varumärket. Bolaget bedömer nivån på ovan nämnda risk som låg
och med låg sannolikhet.

LEGALA OCH REGULATORISKA RISKER
REGISTRERING OCH TILLSTÅND HOS MYNDIGHETER

För att Bolaget skall kunna producera och sälja sina produkter erfordras tillstånd och registrering hos berörda myndigheter, till
exempel tillstånd för upplagshavare och serveringstillstånd. Nu gällande lagar, förordningar och riktlinjer kan även komma att
ändras från tid till annan och kan påverka Bolaget negativt. Skulle Bolaget brista i fullgörandet av kontrollerande myndigheters
krav inom den verksamhet som bedrivs eller inte uppfylla framtida förändrade krav kan förutsättningarna för Bolagets
möjlighet att bedriva verksamhet påverkas negativt. Bolaget innehar vissa tillstånd för att bedriva dess verksamhet och
det finns en risk att Bolaget inte fullgör dess skyldigheter enligt dessa. Vidare föreligger risk att regulatoriska förändringar
påverkar Bolagets förutsättningar att uppfylla myndighetskrav. För de fall Bolaget inte erhåller nödvändiga tillstånd och
registreringar hos myndigheter, eller omfattas av andra regulatoriska förändringar, föreligger det en risk att Bolagets
intjäningsförmåga och finansiella ställning påverkas negativt. Om någon av dessa risker skulle realiseras skulle det kunna ha
en hög negativ påverkan på Bolagets resultat. Bolaget bedömer att sannolikheten för riskerna som beskrivs ovan inträffar är
låg.

RISKER RELATERADE TILL AKTIEN
BEGRÄNSAD LIKVIDITET I AKTIEN

Bolagets aktie är för närvarande inte noterad på någon handelsplattform vilket innebär att det finns en risk att det inte
utvecklas en effektiv och likvid marknad för Bolagets aktie, vilket i sin tur kan innebära svårigheter för en aktieägare att
förändra sitt innehav av aktier vid önskvärd tidpunkt och kurs. En begränsad likviditet medför en risk för att köp- respektive
säljkurs för Bolagets aktier inte rättvisande återger det värde som en större aktiepost motsvarar. Därtill kan det medföra
svårigheter för aktieägare att avyttra sina aktier vid för aktieägaren önskad tidpunkt eller till prisnivåer som skulle råda om
likviditeten i aktien var god. Bolaget bedömer sannolikheten för risken som hög och den negativa effekten som hög.

UTSPÄDNING GENOM FRAMTIDA NYEMISSIONER

Bolaget kan i framtiden komma att genomföra nyemissioner av aktier och aktierelaterade instrument för att anskaffa kapital.
Alla sådana emissioner kan minska det proportionella ägandet och röstandelen samt vinst per aktie för innehavare av aktier i
Bolaget. Vidare kan eventuella nyemissioner få en negativ effekt på aktiernas marknadspris. Den beskrivna risken föreligger
i många bolag men är extra påtaglig i Poppels då Bolaget fortsatt befinner sig i en kapitalintensiv tillväxtfas. Bolaget bedömer
sannolikheten för risken som medelhög och den negativa effekten som låg.
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VILLKOR FÖR VÄRDEPAPPEREN
ALLMÄN INFORMATION OM AKTIERNA

Aktierna i Poppels har emitterats i enlighet med svensk rätt och bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551). Rättigheter
som är förenade med aktier emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av Bolagets bolagsordning, kan endast
justeras i enlighet med förfaranden som anges i nämnda lag. Aktiens ISIN-kod är SE0012622439.
Poppels är ett publikt avstämningsbolag och Bolagets aktier är kontoförda i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479)
om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Registret förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23
Stockholm. Inga aktiebrev är utfärdade för Bolagets aktier. Aktierna i Bolaget är denominerade i SEK, är av samma klass och är
utställda till innehavare.
Samtliga till aktien knutna rättigheter tillkommer den som är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken. Samtliga aktier
är emitterade och fullt betalda. Aktierna är uppdelade i A-aktier som berättigar till tio (10) röster och B-aktier som berättigar
till en (1) röst på Bolagets bolagsstämma. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av denne
ägda och företrädda aktier. Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibla
skuldebrev i enlighet med aktiebolagslagen, såvida inte bolagsstämman eller styrelsen med stöd av bolagsstämmans
bemyndigande beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Varje aktie ger lika rätt till andel av Bolagets tillgångar och vinst. Vid en eventuell likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till
andel av överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar. Inga begränsningar föreligger avseende aktiernas
överlåtbarhet.
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BEMYNDIGANDEN

Årsstämman den 5 maj 2022 bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2023, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske mot kontant betalning,
apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier
som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska endast vara begränsat av vid var tid gällande gränser för aktiekapital
och antal aktier i Bolagets bolagsordning.
Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar
om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra
anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra förvärv av företag eller aktier eller anskaffa eller möjliggöra
anskaffning av kapital för nyss nämnda syften.

ERBJUDANDET

Erbjudandet är beslutad av styrelsen med stöd av bemyndigande från årstämman, vilken ägde rum den 5 maj 2022.
Erbjudandet genomförs i enlighet med svensk rätt och valutan för Erbjudandet är SEK. Erbjudandet förväntas registreras vid
Bolagsverket omkring vecka 28, 2022. Den angivna tidpunkten för registrering är preliminär och kan komma att ändras.
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UTDELNING

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalning ombesörjs av Euroclear. Utdelning får endast ske med
ett sådant belopp att det efter utdelningen finns full täckning för Bolagets bundna egna kapital och endast om utdelningen
framstår som försvarlig med hänsyn till (i) de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av
det egna kapitalet, samt (ii) Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt (den s k försiktighetsregeln). Som
huvudregel får aktieägarna inte besluta om utdelning av ett större belopp än vad styrelsen föreslagit eller godkänt. Rätt till
utdelning tillkommer den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken på den avstämningsdag
för utdelning som beslutas av bolagsstämman. Utdelning utbetalas normalt som ett kontant belopp per aktie genom
Euroclears försorg. Utdelning kan även ske i annan form än kontant utdelning (s.k. sakutdelning). Om aktieägare inte kan
nås för mottagande av utdelning kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget och begränsas endast genom allmänna regler för
preskription. Fordran förfaller som huvudregel efter tio år. Vid preskription tillfaller hela beloppet Bolaget. Bolaget tillämpar
inte några restriktioner eller särskilda förfaranden vad avser kontant utdelning till aktieägare bosatta utanför Sverige, med
undantag för eventuella begränsningar som följer av bank- och clearingsystem sker utbetalning på samma sätt som för
aktieägare bosatta i Sverige. Skattelagstiftningen i såväl Sverige som aktieägarens hemland kan påverka intäkterna från
eventuell utdelning som utbetalas, se mer under avsnittet ”Skattefrågor i samband med Erbjudandet” nedan. För aktieägare
som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normalt svensk kupongskatt.

SKATTEFRÅGOR I SAMBAND MED ERBJUDANDET

Skattelagstiftningen i investerarens hemland och Sverige kan inverka på eventuella inkomster som erhålls från de aktier som
erbjuds genom Erbjudandet. Beskattning av eventuell utdelning, liksom kapitalvinstbeskattning och regler om kapitalförluster
vid avyttring av värdepapper, beror på varje enskild aktieägares specifika situation, exempelvis ifall aktieägaren är
obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige, om aktieägaren förvarar aktierna på ett investeringssparkonto, eller om
aktieägaren äger aktierna som fysisk eller juridisk person. Vidare gäller särskilda skatteregler för vissa typer av skattskyldiga,
exempelvis investmentföretag och försäkringsföretag, och vissa typer av investeringsformer. Varje innehavare av aktier och
teckningsrätter bör därför rådfråga en skatterådgivare för att få information om de särskilda konsekvenserna som kan uppstå
i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska skatteregler och skatteavtal.

OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDEN OCH TVÅNGSINLÖSEN

Bolagets aktier är inte upptagna för handel på någon organiserad börs eller handelsplattform och omfattas därför inte av regler
om offentliga uppköpserbjudanden.
Aktierna omfattas dock av aktiebolagslagens regler om tvångsinlösen. Dessa innebär att för det fall en aktieägare innehar
mer än nio tiondelar av aktierna, oavsett aktiernas röstvärde, i ett aktiebolag (majoritetsaktieägaren) har denne rätt att av
de övriga aktieägarna i bolaget lösa in återstående aktier. Den vars aktier kan lösas in har rätt att få sina aktier inlösta av
majoritetsaktieägaren. Priset på aktier som inlöses genom tvångsinlösen kan fastställas på två sätt. Om aktierna inte varit
föremål för ett offentligt uppköpserbjudande, ska lösenbeloppet för aktierna motsvara det pris som kan påräknas vid en
försäljning av aktierna under normala förhållanden. Denna process för bestämmande av skälig ersättning för aktier som
inlösen genom tvångsinlösen utgör en del i det aktiebolagsrättsliga minoritetsskyddet, vilket har till syfte att skapa en rättvis
behandling av samtliga aktieägare. Eventuella tvister om inlösen ska prövas av skiljemän.
Bolagets aktier är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har
inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden beträffande Bolagets aktier under det innevarande eller föregående
räkenskapsåret.
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR FÖR ERBJUDANDET
TIDSLINJE OCH VIKTIGA DATUM

Efter att du läst igenom detta investeringsmemorandum, blir du delägare genom tre enkla steg:
1. Registrera en depå eller ett VP (värdepapper)-konto hos din bank (OBS! ej ISK eller Kapitalförsäkring)
1.5 Om du är en juridisk person behöver du beställa ett LEI-nummer (ej som privatperson)
2. Följ länken till Aqurat som sköter själva teckningsförfarandet
3. Fyll i uppgifter och signera direkt med Bank-ID
Du är nu en del av Poppels!

INNAN
TECKNING

INNAN TECKNING KAN SKE

För att kunna teckna aktier behöver du en depå eller ett VP-konto. Om du inte har en sådan så öppnar
du det lättast hos din befintliga bank. (Observera att ISK eller Kapitalförsäkring inte fungerar för
denna typ av investering). Detta är vanliga standardprocesser och är enkelt att göra.

START TECKNINGSPERIOD

20 MAJ

12 JUNI

Från 20 maj 2022 kan du teckna aktier på www.aqurat.se, där du enkelt signerar med Bank-ID.
Alternativt genom att skriva ut en anmälningssedel som du hittar på
www.poppels.se/endelavpoppels/.

SLUT TECKNINGSPERIOD

Sista svarsdag hos Aqurat att teckna aktier.

BEKRÄFTELSE PÅ TECKNING

CA 15 JUNI

Omkring detta datum kommer du att få en avräkningsnota per post, samt en separat
betalningsinstruktion via mail som bekräftar din teckning samt beskriver hur du betalar för dina
tilldelade aktier.

CA 20 JUNI

LIKVIDDAG

SLUTET AV
JULI

LEVERANS AV AKTIER

Denna dag måste du senast betala in likviden för dina tilldelade aktier.

Omkring detta datum kommer dina tilldelade aktier att bokas in på din depå.

MINSTA TECKNING

Det minsta antalet aktier att teckna i Erbjudandet är 100 aktier.
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NÄRMARE UPPGIFTER OM ERBJUDANDET
ERBJUDANDET

Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och ger möjlighet att teckna B-aktier i Poppels Bryggeri under perioden från och
med den 20 maj 2022 till och med den 10 juni 2022 till en teckningskurs om 28 SEK per aktie.
Emissionen omfattar maximalt 875 000 B-aktier, vilket vid full teckning inbringar 24,5 MSEK före emissionskostnader.
Emissionen avser nyemitterade B-aktier och genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Om Erbjudandet
fulltecknas, kommer Erbjudandet innebära en utspädning om cirka 11 procent av det totala antalet utestående aktier och
aktiekapital i Bolaget och en utspädning om cirka 1 procent av det totala antalet röster i Bolaget.

ÖVERLÅTELSEOPTION

Allmänt
För att täcka en eventuell överteckning i Erbjudandet har en grupp A-aktieägare i Bolaget (”Säljande Aktieägare”) åtagit sig att
omvandla viss del av sina befintliga A-aktier till Baktier och överlåta dessa i samband med Erbjudandet (”Överlåtelseoptionen”).
Överlåtelseoptionen omfattar högst 1 750 000 B-aktier, motsvarande 200 procent av det totala erbjudandet, som erbjuds
av Säljande aktieägare genom omvandling av motsvarande antal befintliga A-aktier. Överlåtelseoptionen kan utnyttjas helt
eller delvis för att tilldela investerare i Erbjudandet ytterligare B-aktier till ett pris per B-aktie motsvarande teckningskursen i
Erbjudandet. För det fall Överlåtelseoptionen inte nyttjas fullt ut, kommer de A-aktier som inte behöver nyttjas för omvandling
att återlämnas till Säljande Aktieägare pro rata A-aktieägarnas innehav av aktier i Bolaget. Högst 1 750 000 B-aktier, eller högst
cirka 49 MSEK, kommer således att ingå i Överlåtelseoptionen. 96 procent av likviden kommer att tillfalla Säljande Aktieägare
pro rata och fyra (4) procent av likviden från Överlåtelseoptionen tillfaller Poppels, för att täcka ökade kostnader till följd av
Överlåtelseoptionen. Eftersom Överlåtelseoptionen endast består av befintliga A-aktier som omvandlas till B-aktier, kommer
utnyttjande av Överlåtelseoptionen inte ha någon utspädningseffekt för övriga befintliga aktieägare såvitt avser antal aktier
eller aktiekapital. Däremot kommer Överlåtelseoptionen, om den utnyttjas till fullo, medföra en koncentration av antalet
röster i Bolaget om cirka 76 procent av det totala antalet röster i Bolaget (beräknat som totalt antal röster i Bolaget efter fullt
utnyttjande av Överlåtelseoptionen dividerat med totalt antal röster i Bolaget per dagen för Prospektet). Detta beror på att
varje A-aktie har ett röstvärde om tio (10) medan varje B-aktie har ett röstvärde om en (1). Omvandling från A-aktier till B-aktier
medför därför att det totala antalet röster i Bolaget minskar.
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Bakgrund till Överlåtelseoptionen

Sedan 2019 har Bolaget sett hur det är en stark kommersiell fördel att ha många delägare.
Att äga aktier i Poppels innebär att bli en del av en social kontext med månatligt nyhetsbrev,
information från Bolaget om verksamheten, facebookgrupp, exklusiva event, m.m. Denna
sociala kontext ser Poppels skapar ambassadörer för varumärket runtom i Sverige. Vid
viktiga produktlanseringar, där antalet beställning är kritiskt för produktens långsiktiga
framgång, upplever Poppels att delägarna är en starkt påverkande positiv faktor. Även
marknadsaktiviteter som deltagande vid event och intresse för produkterna bedöms ha
gagnats av att ha över 3500 delägare. Att utöka antalet ägare av Poppels bedöms vara en
viktig strategisk målsättning.
Vid starten av Poppels 2012 var Bolagets potentiella framgång väldigt svår att förutspå. Nu
10 år senare, när Poppels har blivit ett av Sveriges största hantverksbryggerier, har även
ägargruppen som grundade Poppels blivit 10 år äldre, där medlemmarna hunnit bilda familj,
sätta bo eller gå i pension. Det finns en vilja att till viss del sälja en del av aktieinnehavet, för
att på så sätt frigöra kapital för privata ändamål.
Aktier i allmän ägo kallas den andel aktier som är ”fria” för handel av allmänheten. En låg andel fria
aktier kan innebära risk för ökad volatilitet, svängningar, i aktiekursen. Låg andel aktier i allmän
ägo kan även innebära likviditetsproblem och försvåra för investerare att gå in i Bolaget, samt att
värdet på aktierna kan komma att pumpas upp på ett orimligt sätt. En högre andel aktier i allmän
ägo anses positivt av Bolaget.
Säljande Aktieägare
Nedan följer en sammanställning av samtliga Säljande Aktieägare i Erbjudandet samt
antalet aktier varje Säljande Aktieägare erbjuder:
Aktieägare
Antal
Aktieägare
Antal
1. Thomas Fihlman

200 000

8.

ITETC AB

133 718

2. Tomas Kaudern

220 000

9.

Daniel Granath

85 000

3. PassionAid AB

180 000

10. Per Tengroth

20 000

4. Sven Grännsjö

261 845

11.

50 000

5. Åsa Rudner

174 719

12. Jörgen Persson

116 479

6. Mats Wahlström

75 000

13. Recoil Invest AB

75 000

7. Calle Käck

100 000

14. David Holm

58 240

Håkan Rudner

Summa
1 750 000
Säljarkonsortiet har samordnats av Bolaget och samtliga Säljande Aktieägare kan nås
via följande adress: Kanalstråket 5, 433 76 Jonsered.

ERBJUDANDEPRIS

Pris per aktie har fastställts till 28 SEK. Courtage utgår ej.
Emissionskursen är fastställd av styrelsen i samråd med Fintegrity AB och har erhållits baserat på ett antal faktorer, bland
annat genom en multipelvärdering av andra börshandlade jämförbara företag i kombination med aktuellt affärsläge och en
bedömning av Bolagets potential och framtidsutsikter. Framtagandet av jämförelsebolag baseras primärt på företag inom
närliggande industrier, liknande geografisk marknad och relevanta produkter / produktegenskaper.
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TECKNINGSTID

Teckning av aktier skall ske under tiden från och med den 20 maj 2022 till och med den 10 juni 2022. Styrelsen i Poppels
Bryggeri förbehåller sig rätten att förlänga anmälningstiden samt tiden för betalning.

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER

Förvärv av aktier skall ske genom ifyllande och undertecknande av anmälningssedel och skall under anmälningstiden inges till
Aqurat Fondkommission AB på nedanstående adress.
Minsta förvärvspost är 100 aktier vilket motsvarar 2 800 SEK och därefter sker förvärv i valfritt antal aktier.
Ifylld anmälningssedel skall vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast klockan 15:00 10 juni 2022. Anmälningssedlar
som sänds per post bör avsändas i god tid före sista dagen i anmälningstiden. Det är endast tillåtet att insända en (1)
anmälningssedel per förvärvare. För det fall flera anmälningssedlar insändes, kommer endast den senast inkomna att beaktas.
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg och ändringar får göras i
den på anmälningssedeln tryckta texten.
Aqurat Fondkommission AB
Ärende: Poppels Bryggeri				
Box 7461 					
103 92 Stockholm 				
Telefon: 08-684 05 800 				
Telefax: 08- 684 08 801 				
Email: info@aqurat.se (inskannad anmälningssedel)
Observera att anmälan är bindande.
Den som anmäler sig för förvärv av aktier i Poppels Bryggeri måste ha ett VP-konto eller en depå hos bank eller annan
förvaltare till vilken leverans av aktier kan ske. Personer som saknar VP-konto eller depå måste öppna ett VP-konto eller en
depå hos en bank eller ett värdepappersinstitut innan anmälningssedel inlämnas till Aqurat. Observera att detta kan ta viss tid.
Observera att den som har en depå eller konto med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis
investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank/förvaltare som för kontot,
om, och i så fall hur, förvärv av värdepapper inom ramen för Erbjudandet är möjligt. Anmälan skall i så fall göras i samförstånd
med den bank/förvaltare som för kontot.
Anmälningssedel och Prospekt finns tillgängliga på Poppels Bryggeris hemsida (poppels.se), samt på Aqurat Fondkommissions
hemsida (aqurat.se).

TILLDELNING

Tilldelning av aktier kommer att beslutas av styrelsen i Poppels Bryggeri. Målet med tilldelningen kommer främst vara att
skapa en bred aktieägarbas för att möjliggöra en regelbunden och likvid handel med aktierna vid en framtida notering.
Tilldelning är inte beroende av när under anmälningstiden anmälan inkommit. I händelse av överteckning kan tilldelning komma
att ske med ett lägre antal aktier än vad anmälan avser, alternativt helt komma att utebli. Tilldelning kan vidare komma att
beslutas helt diskretionärt eller helt eller delvis ske genom slumpmässigt urval. Utöver ovanstående kommer Bolagets styrelse
beakta investerare som särskilt kan bidra med strategiska värden för Bolaget. Även tecknande medarbetare och befintliga
aktieägare i Bolaget kan komma att prioriteras.

BESKED OM TILLDELNING

Tilldelning beräknas ske snarast efter avslutad anmälningstid och besked om tilldelning erhålls i form av en avräkningsnota
vilken beräknas skickas ut vecka 24 2022. Information kommer ej att skickas till dem som ej tilldelats aktier.

BETALNING
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Betalning skall ske i enlighet med utsänd avräkningsnota. Likvid skall erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av
avräkningsnotan. Om likvid ej erläggs i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan.

LEVERANS AV AKTIER

Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 28 2022, kommer aktierna att levereras
till det VP-konto eller den depå hos bank eller annan förvaltare som angivits på anmälningssedeln. I samband med detta
erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av värdepapper har skett på dennes VP-konto. Innehavare vilka
har sitt innehav registrerat på en depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare.

UPPTAGANDE TILL HANDEL

Aktierna i Poppels Bryggeri är i dagsläget ej noterade på någon marknadsplats, dock så är de fritt överlåtningsbara i Euroclear
Sweden AB (”Euroclear”).

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I ERBJUDANDET

Snarast möjligt efter att anmälningstiden avslutats kommer Poppels Bryggeri att offentliggöra utfallet av Erbjudandet.
Offentliggörandet är planerat till vecka 24 2022 och kommer att ske genom pressmeddelande samt finnas tillgängligt på
Bolagets hemsida.

RÄTT TILL UTDELNING

Aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det
att aktierna införts i aktieboken hos Euroclear. Rätt till utdelning tillfaller den som på den av bolagsstämman fastställda
avstämningsdagen var registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken. Utbetalningen ombesörjes av Euroclear
eller för förvaltarregistrerat innehav i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

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

AKTIEBOK

Poppels Bryggeri är ett till Euroclear anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och
kontoförs av Euroclear med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Stockholm, Sverige.

AKTIEÄGARES RÄTTIGHETER

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av
Poppels Bryggeris bolagsordning som finns tillgänglig på Bolagets hemsida (poppels.se), dels av aktiebolagslagen (2005:551).

RESTRIKTIONER AVSEENDE DELTAGANDE I ERBJUDANDET

På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Kanada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Schweiz, Nya
Zeeland, Japan, Sydkorea eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder
än de som följer av svensk rätt, riktas inte Erbjudandet att förvärva aktier till personer eller andra med registrerad adress i
något av dessa länder.

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Den som tecknar aktier i Erbjudandet kommer att lämna uppgifter till Aqurat. Personuppgifter som lämnats till Aqurat kommer
att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundarrangemang.
Även personuppgifter som inhämtats från annan än den kund som behandlingen avser kan komma att behandlas. Det
kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag eller organisationer med vilka Aqurat
samarbetar. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Aqurat. Aqurat tar även emot begäran om rättelse av
personuppgifter. Adressinformation kan komma att inhämtas av Aqurat genom en automatisk process hos Euroclear Sweden.
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VIKTIG INFORMATION LEI OCH NID VID TECKNING AV AKTIER

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/ EU (MiFID II) behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018
ha en global identifieringskod för att kunna genomföra värdepapperstransaktioner. Dessa krav medför att juridiska personer
behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska personer om LEI-kod eller NID-nummer (såsom
tillämpligt) inte tillhandahålls. Juridiska personer som behöver skaffa en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som
finns på marknaden. Instruktioner för det globala LEI- systemet finns på http://gleif.org. För fysiska personer som har enbart
svenskt medborgarskap består NID-numret av beteckningen ”SE” följt av personens personnummer. Om personen i fråga har flera
medborgarskap eller något annat än svenskt medborgarskap kan NID-numret vara någon annan typ av nummer.

VILLKOR FÖR ERBJUDANDETS FULLFÖLJANDE

Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter inträffar som kan medföra att tidpunkten för Erbjudandets genomförande
bedöms som olämplig. Sådana omständigheter kan exempelvis vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art och kan avse
såväl omständigheter i Sverige som utomlands liksom att intresset för att delta i Erbjudandet av styrelsen i Poppels Bryggeri
bedöms som otillräckligt. Styrelsen kommer i sådana fall inte att fullfölja Erbjudandet. Om Erbjudandet återkallas kommer
detta att offentliggöras via pressmeddelande senast innan avräkningsnotor skickas ut.

EMISSIONSINSTITUT

Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut med anledning av aktuellt Erbjudande.
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STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

STYRELSE

Enligt Poppels bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) med högst tio (10) suppleanter. Bolagets
styrelse består för närvarande av sju (7) styrelseledamöter utan suppleanter. Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun.
Styrelseledamöterna är valda för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Nedan följer en förteckning över styrelseledamöterna
med information om deras födelseår, utbildning och erfarenhet, vilket år de valdes in i styrelsen och oberoende. Innehav i
Bolaget innefattar egna innehav (antingen direkta eller indirekta) och närståendes innehav.
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Namn

Befattning

Invald

Oberoende i förhållande
till Bolaget och
bolagsledningen

Oberoende i förhållande
till Bolagets större
aktieägare

Mattias Carlsson

Ordförande

2020

Ja

Ja

Thomas Fihlman

Ledamot

2012

Ja

Nej

Daniel Granath

Ledamot, Brewmaster

2012

Nej

Nej

Petter Gunnarson

Ledamot, Sales and Export director

2013

Nej

Nej

Ola Noreklint

Ledamot

2012

Ja

Nej

Gunilla Rittgård

Ledamot

2021

Ja

Ja

Mats Wahlström

Ledamot, CEO

2013

Nej

Nej

MATTIAS CARLSSON

Född 1971. Styrelseordförande och styrelseledamot sedan 2020
Utbildning/erfarenhet: Master of Science Chemical Engineering, Lunds Tekniska Högskola,
25 års erfarenhet från flera olika positioner inom techindustrin, framförallt områden inom
livsmedel, läkemedel och medicinsk utrustning.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande Cliff Design AB, Styrelseordförande CKG
Invest AB, Styrelseledamot och VD JMC InWest AB, Styrelseledamot Monivent AB (publ.),
Styrelseledamot Front Edge IT AB
Relevanta tidigare befattningar: Styrelseordförande NR Kyl AB, Styrelseledamot Metry AB,
Regionschef marknadsområde Food&Pharma AFRY AB
Innehav i Bolaget (före Erbjudandet): Mattias Carlsson innehar 0 aktier i Bolaget.

THOMAS FIHLMAN

Född 1956. Styrelseledamot sedan 2012
Utbildning/erfarenhet: Civilingenjörsexamen inom elektroteknik från Chalmers Tekniska
Högskola. Konsult med uppdrag inom projektledning och verksamhetsutveckling inom ett stort
antal organisationer, exempelvis Volvo, SKF, Astra, Stena Line, Fortum, Eon, Göteborg Energi och
Jordbruksverket.
Övriga nuvarande befattningar: Inga
Relevanta tidigare befattningar: VD och styrelseordförande i Pixbo Consulting AB
Innehav i Bolaget (före Erbjudandet): Thomas Fihlman innehar 840 000 A-aktier och 422
B-aktier i Bolaget.

DANIEL GRANATH

Född 1986. Styrelseledamot sedan 2012
Utbildning/erfarenhet: International Purchaser degree. Flertal utbildningar inom bryggeri.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot Sveriges Oberoende Småbryggerier,
Relevanta tidigare befattningar: Flertal ledande befattningar inom Bolaget
Innehav i Bolaget (före Erbjudandet): Daniel Granath innehar 285 000 A-aktier och 834 B-aktier
i Bolaget.

PETTER GUNNARSON

Född 1967. Styrelseledamot sedan 2013
Utbildning/erfarenhet: Marknadsekonom Diplomerad IHM. Olika försäljnings- och
chefspositioner inom Canon, General Electric and Toshiba.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelsesuppleant Poppels Restaurant AB, Styrelseledamot och
VD Recoil Invest AB, Prokurist Lejonkronan KB, Styrelseledamot Svarta Örns Ordens Eget Hem i
Göteborg AB, Kommanditdelägare DiDi KB.
Relevanta tidigare befattningar: Flertal ledande befattningar inom Bolaget
Innehav i Bolaget (före Erbjudandet): Petter Gunnarssons eget och närstående innehav i Bolaget
uppgår till 250 000 A-aktier och 1415 B-aktier.
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OLA NOREKLINT

Född 1979. Styrelseledamot sedan 2012
Utbildning/erfarenhet: Civilingenjör, Datateknik, Chalmers Tekniska Högskola
Övriga nuvarande befattningar: Head of Health & Care Consulting Sweden, Tietoevry Care. VD
och styrelseledamot PassionAid AB.
Relevanta tidigare befattningar: Flertal chefsbefattningar inom Tietoevry, senast Head of Local
Offerings and Operational Excellence inom Health & Care 2020-2021 och dessförinnan som
Director Delivery Services Cloud & Infra 2015-2019 samt Key Account Manager 2008-2014.
Innehav i Bolaget (före Erbjudandet): Ola Noreklint innehar 600 000 A-aktier i Bolaget.

GUNILLA RITTGÅRD

Född 1960. Styrelseledamot sedan 2021
Utbildning/erfarenhet: BA of Science in Business Administration and Economics University
of Gothenburg, Master of Science in Business and Public Law University of Gothenburg.
Styrelseuppdrag i internationella och svenska bolag inom flera olika branscher såsom
hotell- och restaurang, facility management, contract och airline catering, rese- och
utbildningsföretag, finans och försäkring, industriell produktion och apoteksrörelse. Åren 1995 2020 Vd uppdrag inom ett flertal olika verksamheter främst inom service, logistik och medtech.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot StyrelseAkademien Sverige,
Styrelseordförande Kårservice Östergötland AB, Styrelseledamot, ledamot i revisionsutskottet
Lernia AB, Vice ordförande, ordförande i revisionsutskottet, ledamot i ersättningskommittén
Länsförsäkringar Göteborg och Bohus Län. Styrelsesuppleant Rittgårds Industri AB,
styrelsesuppleant Rittgård Trading AB, styrelsesuppleant Rail-X AB, vice vd - ej verksam i
bolagen, familjeföretag)
Relevanta tidigare befattningar: Ledamot, styrelseordförande, Apoteksgruppen Holding AB,
Apoteksgruppen i Sverige AB, Apoteksgruppen Detaljist AB, Vd, Senior Advisor Mediq Sverige AB.
Innehav i Bolaget (före Erbjudandet): Gunilla Rittgård innehar 0 aktier i Bolaget.

MATS WAHLSTRÖM

Född 1966. Styrelseledamot sedan 2013
Utbildning/erfarenhet: Master of Scientific teaching Göteborgs Universitet, Head of Business &
Product Development IHM Business School, Flertal ledande befattning inom Ericsson AB
Övriga nuvarande befattningar: Suppleant Sveriges Bryggerier, Suppleant Livsmedelsföretagen,
Suppleant Gothenburg Brewers Guild
Relevanta tidigare befattningar: Styrelseledamot NRG
Innehav i Bolaget (före Erbjudandet): Mats Wahlström innehar 375 000 A-aktier och 355
B-aktier i Bolaget.
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LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Nedan följer en förteckning över Bolagets ledande befattningshavare med information om deras födelseår, vilket år de
anställdes av Bolaget, deras pågående uppdrag och deras innehav av aktier i Bolaget per dagen för Prospektet. Innehav i
Bolaget innefattar egna innehav (antingen direkta eller indirekta) och närståendes innehav.

MATS WAHLSTRÖM
VD sedan 2016.
Se information ovan.

DANIEL GRANATH

Brewmaster sedan 2012.
Se information ovan.

PETTER GUNNARSSON

Sales and Export Director sedan 2016.
Se information ovan.

MATTIAS LUNDGREN

Född 1975. CFO sedan 2021.
Utbildning/erfarenhet: Civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.
Finance Director på Nouryon. Finance Director på AkzoNobel.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelsesuppleant i AG Forest Invest AB. Styrelsesuppleant i AG
Forest Aktieinvest AB.
Relevanta tidigare befattningar: Controller AkzoNobel, Accounting Manager Eka Chemicals samt
Finance Manager CooperVision Nordic
Innehav i Bolaget (före Erbjudandet): Mattias Lundgren innehar 6521 B-aktier i Bolaget.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR AVSEENDE STYRELSE OCH LEDANDE
BEFATTNINGSHAVARE

Det föreligger inte några familjeband eller andra närståenderelationer mellan styrelseledamöterna och/eller ledande
befattningshavare. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har några privata intressen som kan stå i strid
med Bolagets intressen. Som framgår ovan har dock ett flertal styrelseledamöter och ledande befattningshavare ekonomiska
intressen i Bolaget genom aktieinnehav.
Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har dömts i något bedrägerirelaterat mål under de senaste
fem åren. Ingen av styrelsens ledamöter eller Bolagets ledande befattningshavare har varit inblandad i någon konkurs,
konkursförvaltning eller likvidation i egenskap av medlem av förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller ledande
befattningshavare under de senaste fem åren.
Det har under de senaste fem åren inte förekommit några anklagelser eller sanktioner från reglerings- eller
tillsynsmyndigheter, eller organisation som företräder viss yrkesgrupp och som är offentligrättsligt reglerad, mot någon av
styrelseledamöterna eller ledande befattningshavare. Inte heller har någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare
under de senaste fem åren förbjudits av myndighet eller domstol att ingå som medlem av ett bolags förvaltnings-, ledningseller tillsynsorgan eller att utöva ledande eller övergripande funktioner hos ett bolag.
Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets kontor med adress Kanalstråket 5, 433 76
Jonsered.
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ERSÄTTNINGAR OCH FÖRMÅNER TILL STYRELSE OCH LEDANDE
BEFATTNINGSHAVARE

Arvoden och andra ersättningar till styrelseledamöter beslutas av årsstämman. Vid årsstämman 2021 beslutades att
styrelsearvode skulle utgå med styrelsearvode ska utgå med 1,5 prisbasbelopp till styrelseordförande, med 2 prisbasbelopp
till styrelseledamoten Gunilla Rittgård samt med 1 prisbasbelopp vardera till styrelseledamöterna Thomas Fihlman och
Ola Noreklint. I tabellen nedan presenteras en översikt över ersättningen till styrelsen och ledande befattningshavare för
räkenskapsåret 2021. Samtliga belopp anges i SEK.

Bruttolön

Förmåner

"Konsultarvode"

"Styrelsearvode"

"Pensionsinbetalning"

Totalt

75 950

71 400

0

147 350

Befattningshavare

Typ

Carlsson, Mattias

Styrelse

Rittgård, Gunilla

Styrelse

55 533

0

55 533

Fihlman, Thomas

Styrelse

75 367

0

75 367

Noreklint, Ola

Styrelse

75 367

0

75 367

Wahlström, Mats

Styrelse

968 258

42 192

226 800

1 237 250

Granath, Daniel

Styrelse

800 272

44 700

102 562

947 533

0

1 452 446

63 125

568 582

392 487

4 559 429

Gunnarsson, Petter Styrelse
Lundgren, Mattias

Anställd

1 452 446
502 707

2 751

2 271 236

89 643

1 528 396

277 667

Något avtal har inte slutits mellan å ena sidan Bolaget och å andra sidan styrelsens ordförande, någon styrelseledamot eller
ledande befattningshavare om förmåner eller ersättning efter uppdragets slutförande.
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FINANSIELL INFORMATION OCH NYCKELTAL
HISTORISK FINANSIELL INFORMATION M.M.

Informationen i Prospektet ska läsas tillsammans med Poppels reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2020 och
2021, inklusive tillhörande noter och revisionsberättelser, vilka införlivas i Prospektet genom hänvisning och därmed utgör del
av Prospektet. Angivna räkenskaper har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och Årsredovisning och
koncernredovisning K3 (BFNAR 2012:1)
Hänvisning till ovan nämnda rapporter görs enligt följande.
• Årsredovisningen 2020: Resultaträkning (sidan 5), Balansräkning (sidorna 6-8), Rapport över förändring i eget kapital
(sidan 3), Noter (sidorna 9-13) och Revisionsberättelse (sidorna 14-15).
• Årsredovisningen 2021: Resultaträkning (sidan 5), Balansräkning (sidorna 6-9), Rapport över förändring i eget kapital
(sidan 3), Noter (sidorna 10-15) och Revisionsberättelse (sidorna 16-17).
Om inget annat uttryckligen anges har ingen information i Prospektet reviderats eller granskats av Poppels revisor. Bolagets
räkenskapsår löper från och med den 1 januari till och med den 31 december.

NYCKELTAL

Poppels bedömer att nedanstående nyckeltal ger en bättre förståelse för Bolagets ekonomiska trender. Nyckeltalen, såsom
Bolaget har definierat dessa, bör inte jämföras med andra bolags nyckeltal som har samma benämning då definitioner kan
skilja sig åt. Nyckeltalet i tabellen nedan har hämtats från Bolagets årsredovisningar för räkenskapsåren 2020 och 2021.
Belopp i kSEK
Soliditet (%)
Kassalikviditet (%)

2020-12-31
64
201

2021-12-31
67
177

DEFINITIONER AV NYCKELTAL

Poppels bedömer att nedanstående nyckeltal ger en bättre förståelse för Bolagets ekonomiska trender. Nyckeltalen, såsom
Bolaget har definierat dessa, bör inte jämföras med andra bolags nyckeltal som har samma benämning då definitioner kan
skilja sig åt. Nyckeltalet i tabellen nedan har hämtats från Bolagets årsredovisningar för räkenskapsåren 2020 och 2021.
Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. Nyckeltalet syftar till att ge investerare en bild av
Bolagets kapitalstruktur och indikerar Bolagets finansiella styrka.
Kassalikviditet Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder. Nyckeltalet syftar till att ge
investerare en bild av Bolagets kortsiktiga betalningsförmåga.
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HÄRLEDNING AV NYCKELTAL
Belopp i kSEK
Eget kapital
Balansomslutning
Soliditet (%)

2020-12-31
27 386
42 697
64

2021-12-31
27 708
41 090
67

Belopp i kSEK
Omsättningstillgångar exklusive lager
Kortfristiga skulder
Kassalikviditet (%)

2020-12-31
23 257
11 564
201

2021-12-31
19 665
11 091
177

UTDELNINGSPOLICY

Bolaget har per dagen för Erbjudandet inte antagit någon utdelningspolicy. Bolaget befinner sig i en utvecklings- och
expansionsfas. För närvarande har därför styrelsen för avsikt att låta Bolaget balansera eventuella vinstmedel för att
finansiera tillväxt och drift av verksamheten och förutser följaktligen inte att några kontanta utdelningar betalas inom de
närmsta åren. Ingen utdelning har tidigare lämnats av Bolaget.

BETYDANDE FÖRÄNDRINGAR EFTER DEN 31 DECEMBER 2021

Under det första kvartalet 2022 har Bolaget ökat sitt varulager cirka 1.6 MSEK i syfte att motverka negativ påverkan av
begränsningar i transport och försörjning av för Bolagets kritiska insatsvaror. Utöver detta har det inte inträffat några
betydande förändringar avseende Bolagets finansiella ställning efter den 31 december 2021 fram till dagen för Prospektet.

LEGALA FRÅGOR OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN
VÄSENTLIGA AVTAL

Poppels har under det senaste året tagit upp tre krediter i Svenska Handelsbanken för anskaffning av ny bryggeriutrustning.
Den första krediten uppgår till cirka 194 KSEK med en ränta om 2,8 procent och en löptid från och med 15 februari 2022 fram till
och med 31 januari 2027. Den andra krediten uppgår till 3,1 MSEK med en ränta om 2,9 procent och en löptid från och med 1 april
2022 fram till och med 31 mars 2029. Den tredje krediten uppgår till 0,5 MSEK med en ränta om 2,7 procent och en löptid från
och med 1 april 2022 fram till och med 31 mars 2027. Samtliga ovanstående utnyttjas fullt ut vid tiden för Prospektet. Vidare
har Bolaget ytterligare beviljad kredit i Svenska Handelsbanken för anskaffning av ny bryggeri- och restaurangutrustning.
Krediterna uppgår till cirka 2,3 MSEK respektive 2,0 MSEK. Ingen av dessa krediter utnyttjas vid tidpunkten för prospektet.
Utöver ovan har Bolaget har inte ingått några väsentliga kontrakt under perioden om ett år före dagen för Prospektet, som
ligger utanför den normala verksamheten.
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MYNDIGHETSFÖRFARANDEN, RÄTTSLIGA FÖRFARANDEN OCH
SKILJEFÖRFARANDEN

Bolaget är inte, och har inte under de senaste tolv månaderna, varit föremål för några myndighetsförfaranden eller varit
part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden, inklusive icke avgjorda ärenden, som nyligen har haft eller skulle
kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. Bolagets styrelse känner inte heller till några
omständigheter som skulle kunna leda till att något sådant myndighetsförfarande, rättsligt förfarande eller skiljeförfarande
skulle kunna uppkomma.

INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare i Bolaget har några privata intressen som kan stå i strid med Bolagets
intressen. Som framgår i avsnittet Styrelse och ledande befattningshavare har emellertid flera av styrelsens ledamöter
ledande befattningshavare ekonomiska intressen i Bolaget genom direkta eller indirekta aktieoch optionsinnehav. Det finns
inga arrangemang eller överenskommelser med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter enligt vilka personer
valts in eller tillsats i ledning eller styrelse.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE PARTER
KONSULTAVTAL RECOIL INVEST AB

Bolaget har under perioden som täcks av den historiska finansiella informationen utbetalat ersättning till Recoil Invest AB,
ett bolag som är helägt av Bolagets Sales and Export Director, Petter Gunnarsson. Under 2020 fakturerades 1 421 0832 SEK
motsvarande 2,69 procent av Bolagets årsomsättning och under 2021 fakturerades 1 452 446 SEK motsvarande 2,52 procent
av Bolagets årsomsättning.

Konsultavtal JMC Invest AB

Bolaget har under perioden som täcks av den historiska finansiella informationen utbetalat ersättning till JMC Invest AB,
ett bolag som helägt av Bolagets styrelseordförande Mattias Carlsson. Under 2020 fakturerades 36 000 SEK motsvarande
0,07 procent av Bolagets årsomsättning och under 2021 fakturerades 75 950 SEK motsvarande 0,13 procent av Bolagets
årsomsättning.
Utöver ovan har Bolaget inte genomfört några transaktioner med närstående parter som individuellt eller i sin helhet är
väsentliga för Bolaget från och med den 1 januari 2020 till och med dagen för Prospektet.
Löner framgår av avsnittet Ersättningar och förmåner till styrelse och ledande befattningshavare.
fakturerades 75 950 SEK.

AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

Enligt Bolagets bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 630 000 SEK och högst 2 520 000 SEK fördelat på lägst 6 300 000
och högst 25 200 000 aktier. Aktiekapitalet i Bolaget uppgick per den 31 december 2021 till 711 981,6 SEK fördelat på totalt 7 119
816 aktier, vilket även överensstämmer med aktiekapitalet och antalet aktier vid början av räkenskapsåret. Varje aktie har ett
kvotvärde om 0,1 SEK.
Aktierna i Bolaget är av två aktieslag, A-aktie och B-aktie, och är utfärdade i enlighet med svensk rätt och är denominerade i
SEK. En A-aktie har ett röstvärde på 10 röster medan en B-aktie har ett röstvärde på 1 röst. Antalet A-aktier i Bolaget uppgår till
6 374 000 och antalet B-aktier uppgår till 745 816. Samtliga aktier i Bolaget är fullt betalda och fritt överlåtbara.
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AKTIEÄGARAVTAL

Såvitt Bolagets styrelse känner till finns inga aktieägaravtal mellan Bolagets aktieägare som syftar till gemensamt inflytande
över Bolaget. Bolagets styrelse känner inte heller till några avtal eller motsvarande överenskommelser som kan leda till att
kontrollen över Bolaget förändras.
Bolaget har inte vidtagit några särskilda åtgärder i syfte att garantera att kontrollen över Bolaget inte missbrukas och det
finns inga bestämmelser i Bolagets bolagsordning som kan fördröja, skjuta upp eller förhindra en ändring av kontrollen av
Bolaget. De regler till skydd för minoritetsaktieägare som finns i aktiebolagslagen (2005:551) utgör dock ett skydd mot en
majoritetsägares eventuella missbruk av kontroll över ett bolag.

STÖRRE AKTIEÄGARE

Antalet aktieägare i Bolaget uppgick per den 29 april 2022 till ca 3600. Per datumet för Prospektet finns det, enligt Bolagets
kännedom, inga fysiska eller juridiska personer som äger fem procent, eller mer än fem procent, av samtliga aktier eller röster
i Bolaget utöver vad som framgår i tabellen nedan.
Aktieägare

Antal aktier

Aktier (%)

Röster (%)

Antal A aktier

Lyngmo, Ted

925 000

13,00%

14,30%

925 000

Fihlman, Thomas

840 422

11,80%

13,00%

840 000

Kaudern, Tomas

650 000

9,10%

10,10%

650 000

Passionaid AB

600 000

8,40%

9,30%

600 000

Grännsjö, Sven

562 000

7,90%

8,70%

562 000

Wahlström, Mats

375 355

5,30%

5,80%

375 000

Rudner, Åsa

375 000

5,30%

5,80%

375 000

Calle Käck

325 000

4,60%

5,00%

325 000

Totalt aktieägare med ≥5%

4 652 355

65,30%

72,20%

4 652 000

355

Övriga aktieägare

2 467 039

34,70%

27,80%

1 722 000

745 039

Totalt

7 119 816

100,00%

100,00%

6 374 000

745 816

AKTIEBASERADE INCITAMENTSPROGRAM

Per dagen för Prospektet har Bolaget inga aktiebaserade incitamentsprogram.

KONVERTIBLER

Per dagen för Prospektet har Bolaget inte utgivit några konvertibler.
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Antal B aktier
422

355

TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Kopior av följande handlingar kan under hela Prospektets giltighetstid granskas på Bolagets kontor (Kanalstråket 5, 43376
Jonsered) under ordinarie kontorstid.
•
•
•

Bolagets uppdaterade stiftelseurkund (registreringsbevis) och bolagsordning
Samtliga handlingar som införlivas i Prospektet genom hänvisning i enlighet med avsnittet ”Handlingar införlivade genom
hänvisning”.
Prospektet

Handlingarna ovan finns även tillgängliga i elektronisk form på Bolagets webbplats, www.poppels/endelavpoppels.
Vänligen notera att informationen på webbplatsen inte utgör en del av Prospektet och inte har granskats eller godkänts av
Finansinspektionen.
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