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NOTERA ATT UNITRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE
För att inte värdet av uniträtterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:
• Utnyttja de erhållna uniträtterna och teckna units senast den 23 juni 2022, eller 
• Sälja de erhållna uniträtterna som inte avses utnyttjas senast den 20 juni 2022.
Notera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav tecknar units genom respektive förvaltare. Distributionen av detta 
Prospekt och teckning av units är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner, se ”Viktig information till investerare”.

PROSPEKTETS GILTIGHETSTID
Detta Prospekt godkändes av Finansinspektionen den 8 juni 2022. Prospektet är giltigt i högst tolv månader från detta datum 
under förutsättning att FUUD AB (publ) fullgör skyldigheten att enligt Prospektförordningen, om tillämpligt, tillhandahålla tillägg 
till Prospektet vid varje ny omständighet av betydelse, sakfel eller väsentlig felaktighet i samband med informationen i Prospektet 
som kan påverka bedömningen av värdepapperen i Bolaget som uppkommer eller uppmärksammas från tidpunkten för godkän
nandet av Prospektet till utgången av anmälningsperioden i Erbjudandet. Bolaget har ingen skyldighet att efter utgången av 
anmälningsperioden i Erbjudandet upprätta tillägg till Prospektet.



VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE
Med ”Bolaget” eller ”Fuud” avses i detta EU-tillväxtprospekt 
(”Prospektet”), beroende på sammanhanget, FUUD AB (publ), 
org nr 559026-8016, eller den koncern vari FUUD AB (publ) är 
moderbolag. Med ”Koncernen” avses FUUD AB (publ) och dess 
dotterbolag. Med anledning av Bolagets förestående nyemission 
av högst 42 431 117 units med företrädesrätt för befintliga aktie-
ägare (”Företrädes emissionen” eller ”Erbjudandet”) har Bolaget 
upprättat detta Prospekt.

Prospektet är upprättat som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med 
artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2017/1129 (”Prospektförordningen”). Prospektet har godkänts 
och registrerats av Finansinspektionen som behörig myndighet 
enligt Prospektförordningen. Finansinspektionen godkänner 
Prospektet enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullstän
dighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförord
ningen. Godkännandet bör inte betraktas som något slags stöd för 
Bolaget eller något slags stöd för kvaliteten på de värdepapper som 
avses i Prospektet och innebär inte att Finansinspektionen garan
terar att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga eller fullständiga. 
Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av huru
vida det är lämpligt att delta i Erbjudandet. För Prospektet gäller 
svensk rätt. Tvist med anledning av Prospektet och därmed 
sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk 
domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första 
instans. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats, 
www.fuudunited.com, Finansinspektionens webbplats, www.fi.se, 
samt Redeye AB:s (”Redeye”) webbplats, www.redeye.se.

Erbjudandet riktar sig inte till allmänheten i någon annan jurisdik
tion än Sverige. Inga uniträtter, betalda tecknade units (”BTU”), 
aktier eller teckningsoptioner i Fuud (”Värdepapper”) har registre
rats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. 
Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslag
stiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och inga 
Värdepapper får utnyttjas, erbjudas, tecknas, säljas eller överlåtas, 
direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med tillämp
liga undantag från registreringskraven i Securities Act (enligt dess 
senaste lydelse). Vidare är Erbjudandet inte riktat till personer som 
är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, 
Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i någon annan juris
diktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registre
rings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag. Prospek
tet och/eller andra handlingar relaterade till Erbjudandet får inte 
distribueras i eller till någon jurisdiktion där Erbjudandet kräver 
åtgärder enligt ovan eller skulle strida mot tillämplig lag. Ingen 
åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas i någon annan juris-
diktion än Sverige, som skulle tillåta erbjudande av Värdepapper 
till allmänheten, eller tillåta innehav, spridning av Prospektet eller 
något annat material hänförligt till Bolaget eller Värdepapperna i 
sådan jurisdiktion. Anmälan om teckning av units i Bolaget i strid 
med ovanstående restriktioner kan komma att anses ogiltig. Perso
ner som mottar exemplar av detta Prospekt åläggs av Bolaget att 
 informera sig om, och följa, alla sådana restriktioner. Bolaget tar 
inget juridiskt ansvar för överträdelser av någon sådan restriktion 
av någon person, oavsett om överträdelsen begås av en potentiell 
investerare eller någon annan. Åtgärd i strid med restriktionerna 
kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget 
erbjudande till allmänheten av units i andra medlemsstater än 
Sverige. I andra medlemsstater inom EES där Prospektförord
ningen är tillämplig kan ett erbjudande av units endast lämnas i 
enlighet med undantag i Prospektförordningen samt eventuella 
implementeringsåtgärder.

En investering i värdepapper är förenad med risker, se avsnittet 
”Risk faktorer”. När investerare fattar ett investeringsbeslut måste 
de förlita sig på sin egen bedömning av Fuud och Erbjudandet 
enligt Prospektet, inklusive föreliggande sakförhållanden och 
risker. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita 
egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga 
investeringsbeslutet. Investerare får endast förlita sig på informa
tionen i Prospektet samt eventuella tillägg till Prospektet. Ingen 
person har fått tillstånd att lämna någon annan information eller 
göra några andra uttalanden än de som finns i Prospektet och, om 
så ändå sker, ska sådan information eller sådana uttalanden inte 
anses ha godkänts av Fuud och Bolaget ansvarar inte för sådan 

information eller sådana uttalanden. Varken offentliggörandet av 
Prospektet eller några transaktioner som genomförs med anled
ning härav ska under några omständigheter anses innebära att 
informationen i Prospektet är korrekt och gällande vid någon 
annan tidpunkt än per dagen för offentliggörandet av Prospektet 
eller att det inte har förekommit någon förändring i Fuuds verk
samhet efter nämnda dag.

Rådgivare och emissionsinstitut
Redeye är finansiell rådgivare till Fuud och Törngren Magnell & 
Partners Advokatfirma KB (”TM & Partners Advokatfirma”) är 
legal rådgivare till Fuud i samband med Företrädesemissionen. Då 
samtliga uppgifter i Prospektet härrör från Bolaget, friskriver sig 
Redeye och TM & Partners Advokatfirma från allt ansvar i förhål
lande 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.

Framåtriktad information samt bransch- och marknads-
information
Detta Prospekt innehåller vissa framåtriktade uttalanden som 
återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser och finan
siella och operativa resultat. Sådana framåtriktade uttalanden är 
förenade med både kända och okända risker och omständigheter 
utanför Bolagets kontroll. I ljuset av de risker, osäkerheter och 
antaganden som framåtriktade uttalanden är förenade med, är det 
möjligt att framtida händelser som nämns i Prospektet inte 
kommer att inträffa. Framåtriktade uttalanden är alla uttalanden i 
Prospektet som inte hänför sig till historiska eller nuvarande fakta 
eller förhållanden samt sådana uttalanden som är hänförliga till 
framtiden. De framåtriktade uttalandena är baserade på nuva
rande uppskattningar och antaganden, vilka har gjorts i enlighet 
med vad Bolaget känner till. Framåtriktade uttalanden görs i fler-
talet avsnitt i Prospektet och kan identifieras genom användandet 
av termer och uttryck såsom ”skulle kunna”, ”kan”, ”bör”, ”förvän
tade”, ”uppskattas”, ”sannolikt”, ”beräknad”, ”planerar att”, ”strävar 
efter” eller böjningar av sådana termer eller liknande termer som 
är ägnade att identifiera ett uttalande som framåtriktat.

Avsnittet ”Riskfaktorer” innehåller en beskrivning av några, men 
inte alla, faktorer som kan leda till att Bolagets framtida resultat 
och utveckling avviker väsentligt från dem som uttrycks eller 
antyds i något framåtriktat uttalande. De framåtriktade uttalan
dena gäller endast per dagen för Prospektet och Bolaget tar 
där efter inget ansvar för att publicera uppdaterade framåtriktade 
uttalanden eller annan information i Prospektet baserat på ny 
information, framtida händelser etc. utöver vad som krävs enligt 
Prospektförordningen.

Prospektet innehåller bransch- och marknadsinformation hänför
lig till Bolagets verksamhet och de marknader Bolaget är verksamt 
på. Om inte annat anges är sådan information baserad på Bolagets 
analys av flera olika källor. Bolaget bekräftar att information från 
tredje part i Prospektet har återgetts korrekt och att, såvitt Bolaget 
känner till och kan utröna av information som offentliggjorts av 
berörd tredje part, inga sakförhållanden har utelämnats som skulle 
göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Fuud 
har dock inte oberoende verifierat informationen, varför dess 
riktighet och fullständighet inte kan garanteras.

Uniträtterna kan ha ett ekonomiskt värde
För att inte uniträtternas värde ska gå förlorat måste inne havaren 
antingen utnyttja de erhållna uniträtterna och teckna units senast 
den 23 juni 2022 eller senast den 20 juni 2022 sälja de erhållna 
uniträtterna som inte avses utnyttjas för teckning av units. 

Presentation av finansiell information
Alla finansiella belopp är uttryckta i svenska kronor (”SEK”) om 
inget annat anges. Med ”TSEK” avses tusen kronor och med ”MSEK” 
avses miljoner kronor. Viss finansiell och annan information som 
presenteras i Prospektet har avrundats för att göra informationen 
lättillgänglig för läsaren, varför tabeller och grafer inte alltid 
summerar korrekt. Förutom när så uttryckligen anges har ingen 
information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets 
revisor. 
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Investerare bör ta del av all den information som införlivas i Prospektet genom hänvisning och informationen, 
till vilken hänvisning sker, ska läsas som en del av Prospektet. Nedan angiven information som del av följande 
dokument ska anses införlivade i Prospektet genom hänvisning. De delar av nedanstående dokument som inte 
införlivas är antingen inte relevanta för investerarna eller omfattas av andra delar av Prospektet. Kopior av 
Prospektet och de handlingar som införlivats genom hänvisning kan erhållas elektroniskt från Fuuds webbplats, 
www.fuudunited.com, eller erhållas i pappersformat på Bolagets adress, Gårdsvägen 10 B, 169 70 Solna.

Observera att informationen på Fuuds webbplats, eller andra webbplatser till vilka hänvisning görs, inte ingår i Prospektet 
såvida inte denna information införlivas i Prospektet genom hänvisning. Informationen på Fuuds webbplats, eller andra 
webbplatser till vilka hänvisas i Prospektet, har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

Handlingar som införlivas 
genom hänvisning

Handlingar införlivade via hänvisning
Fuuds delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2022 Sidhänvisning
Koncernens resultat i sammandrag 14 
Koncernens finansiella ställning i sammandrag 15
Koncernens förändringar i eget kapital i sammandrag 16
Koncernens kassaflödesanalys 16

Fuuds delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2022 finns på följande länk: 
https://fuud-fuud.vercel.app/files/x/de5e933ff6/delarsrapport-fuud-ab-jan-mars-2022.pdf 

Fuuds årsredovisning 2021 Sidhänvisning
Förvaltningsberättelse 15–20 
Koncernens resultaträkning och rapport över koncernens totalresultat 21
Koncernens balansräkning 22
Koncernens förändringar i eget kapital 23 
Koncernens kassaflödesanalys 24
Noter 30–57
Revisionsberättelse 58–60

Fuuds årsredovisning för räkenskapsåret 2021 finns på följande länk: 
https://fuud-fuud.vercel.app/files/x/7a95f82e91/fuud-ab-arsredovisning-2021.pdf 

Fuuds årsredovisning 2020 Sidhänvisning
Förvaltningsberättelse 8–13
Koncernens resultaträkning och rapport över koncernens totalresultat 14
Koncernens balansräkning 15
Koncernens förändringar i eget kapital 16
Koncernens kassaflödesanalys 17
Noter 23–42
Revisionsberättelse 44–46

Fuuds årsredovisning för räkenskapsåret 2020 finns på följande länk: 
https://fuudunited.com/files/x/396a5fd656/frill-holding-ab-arsredovisning-2020_svenska.pdf 

Foodbox Scandinavia AB:s årsredovisning 2021 Sidhänvisning
Resultaträkning 4
Balansräkning 5–6
Noter 7–9
Revisionsberättelse 10–12

Foodbox Scandinavia AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2021 finns på följande länk: 
https://fuudunited.com/files/x/fc03824301/foodbox-arsredovisning-2021.pdf

GI-boxen Sweden AB:s årsredovisning 2021 Sidhänvisning
Resultaträkning 4
Balansräkning 5–6
Noter 7–9
Revisionsberättelse 14–15

GI-boxen Sweden AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2021 finns på följande länk: 
https://fuudunited.com/files/x/325b34e76a/gi-boxen-arsredovisning-2021.pdf
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Sammanfattning
Inledning
1.1 Värdepapperens namn 

och ISIN
Erbjudandet omfattar units som består av åtta (8) aktier (ISIN-kod SE0015988134) och en (1) 
teckningsoption av serie TO 2 (ISIN-kod SE0018013286) i FUUD AB (publ). Det finns endast ett 
aktieslag i Bolaget.

1.2 Namn och 
 kontakt uppgifter 
för  emittenten

Bolagets företagsnamn är FUUD AB (publ), org.nr 559026-8016, med LEI-kod 
549300S0D3Z3FOYUKS33. Representanter för Bolaget går att nå per telefon, 010-16 15 200, 
och per e-post, kundservice@fuudunited.com, samt på besöksadressen Gårdsvägen 10 B, 
169 70 Solna. Bolagets webbplats är www.fuudunited.com.

1.3 Behörig myndighet Prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen som är den svenska behöriga 
myndigheten för godkännandet av Prospektet enligt Prospektförordningen. Finansinspektio
nens besöksadress är Brunnsgatan 3, 111 38 Stockholm. Postadress: Box 7821, 103 97 Stockholm. 
Telefonnummer: +46 (0)8 408 980 00. Webbplats: www.fi.se.

1.4 Datum för 
 godkännande

Prospektet godkändes av Finansinspektionen den 8 juni 2022.

1.5 Varning Sammanfattningen bör läsas som en introduktion till EU-tillväxtprospektet och alla beslut om 
att investera i värdepapperen bör grundas på att investeraren studerar hela EU-tillväxt
prospektet. Vid handel i värdepapper kan investeraren förlora hela eller delar av sitt investe
rade kapital.

Om ett yrkande relaterat till information i ett EU-tillväxtprospekt 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 sammanfatt
ningen, inklusive översättningar av denna, men enbart om sammanfattningen är vilseledande, 
felaktig eller inkonsekvent jämfört med de andra delarna av EU-tillväxtprospektet 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.

Nyckelinformation om emittenten
2.1 Information om 

 emittenten
Fuud är ett svenskt publikt aktiebolag som registrerades i Sverige den 17 september 2015. 
Fuuds verksamhet bedrivs enligt svensk rätt och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). 
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. Bolagets verkställande direktör är Peter Blom.

Med visionen att bli ett ledande nordiskt företag på FMCG-marknaden samlar Fuud en rad 
svenska varumärken inom functional foods under samma tak, för att med gemensam kraft 
utmana de befintliga spelarna inom en av livsmedelsbranschens snabbast växande  kategorier. 
Fuud är idag en koncern verksam inom en rad olika produktkategorier med totalt elva varu
märken, alla inom snabbrörliga konsumentvaror med fokus på hälsa och livskvalitet. Fuud 
bedriver verksamhet i Sverige, Norge och Finland, och ämnar fortsätta växa i övriga Norden.

Bolaget är inte direkt eller indirekt kontrollerat av någon aktieägare.

2.2 Finansiell nyckel-
information om 
 emittenten 

Koncernens resultaträkning i sammandrag

TSEK

1 jan – 31 mars 
2022

Oreviderat

1 jan – 31 mars 
2021

Oreviderat

1 jan – 
31 december 

2021
Reviderat

1 maj – 
31 december 

2020
Reviderat 

Nettoomsättning 22 117 218 42 774 108
Rörelseresultat –23 158 –3 974 –101 655 –678
Periodens resultat –19 560 –3 468 –84 460 –808
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2.2 Finansiell nyckel-
information om 
 emittenten, forts.

Koncernens balansräkning i sammandrag

TSEK
31 mars 2022

Oreviderat
31 mars 2021

Oreviderat

31 december 
2021

Reviderat

31 december 
2020

Reviderat 
Summa tillgångar 265 266 26 215 255 848 28 624
Summa eget kapital 158 304 22 262 178 526 25 800

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

TSEK

1 jan – 31 mars 
2022

Oreviderat

1 jan – 31 mars 
2021

Oreviderat

1 jan – 
31 december 

2021
Reviderat

1 maj – 
31 december 

2020
Reviderat 

Kassaflöde från 
den löpande 
v erksamheten –24 666 –3 896 –67 030 –379
Kassaflöde från 
investerings
verksamheten –849 –14 –41 367 8 420
Kassaflöde från 
finansierings
verksamheten 43 617 870 117 649 151

Koncernens nyckeltal i sammandrag

TSEK

1 jan – 31 mars 
2022

Oreviderat

1 jan – 31 mars 
2021

Oreviderat

1 jan – 
31 december 

2021
Reviderat

1 maj – 
31 december 

2020
Reviderat 

Nettoomsättning 22 117 218 42 774 108
Rörelseresultat –23 158 –3 974 –101 655 –678
Periodens resultat –19 569 –2 277 –84 460 –808
Resultat per aktie, kr –0,05 –0,02 –0,34 –0,02
Soliditet (%)1) N/A 27 8 12
Genomsnittligt antal 
aktier före/efter 
utspädning 424 311 178 140 681 438 249 199 432 50 898 502
Antal aktier vid 
 periodens slut 424 311 178 140 681 438 424 311 178 66 120 276
1) Alternativa nyckeltal

Proformaredovisning
Fuud förvärvade i april 2021 Kling Homie AB (nuvarande Fuud Sverige AB), IQ Fuel AB och 
Nathalie’s Direct Trade AB, i maj 2021 Juica Sverige AB och i juni 2021 B8 Sverige AB.

Utöver ovan fem genomförda förvärv är det Bolagets bedömning att ytterligare två förvärv 
kommer att fullbordas under första halvåret eller tredje kvartalet 2022, Foodbox Scandinavia 
AB (”Foodbox”) och GI-boxen Sweden AB (”GI-boxen”), vilka Fuud i mars 2022 ingick villkorade 
avtal om förvärv av. Samtliga förvärv har eller kommer att ha en direkt påverkan på framtida 
finansiell ställning, resultat och kassaflöde för Fuud genom de förvärvade bolagen.

Ovan sju förvärv ingår i proformaredovisningen för att visa hur Fuuds koncernresultaträkning 
skulle ha sett ut ifall samtliga sju förvärv var utförda per 1 januari 2021 samt hur Fuuds 
koncernbalansräkning hade sett ut om förvärven av Foodbox och GI-boxen samt Företrädes-
emissionen ägde rum den 31 december 2021. Förvärven av Foodbox och GI-boxen är villkorade 
av att Fuud erhåller tillräcklig finansiering. Detta villkor anses enligt avtalen vara uppfyllt om 
Bolaget erhåller minst 62,5 MSEK i emissionslikvid genom Företrädesemissionen, dvs. motsva
rande 80 procent av den totala emissionslikviden i Företrädesemissionen.

I syfte att bland annat slutföra förvärven av Foodbox och GI-boxen beslutade styrelsen om 
Företrädesemissionen. Företrädesemissionen kommer även den att påverka Fuuds finansiella 
ställning. Syftet med den konsoliderade proformaredovisningen är att redovisa den hypote
tiska påverkan som förvärven av Foodbox och GI-boxen samt Företrädesemissionen skulle ha 
haft på Fuuds resultat och finansiella ställning. Syftet med proformaredovisningen är att infor
mera om och belysa fakta. Syftet är inte att visa Bolagets finansiella ställning vid en specifik 
framtida tidpunkt. I proformaredovisningen har inte några synergier eller integrationskostna
der beaktats.
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2.2 Finansiell nyckel-
information om 
 emittenten, forts.

Proformaresultaträkning 1 januari – 31 december 2021 i sammandrag

TSEK Fuud Foodbox GI-boxen

Proforma-
justeringar, 

bolag 
förvärvade 

2021

Förvärvs-
relaterade 

justeringar
Nya 

Koncernen
Nettoomsättning 42 774 18 951 16 836 26 738 0 105 299
Rörelseresultat –101 655 2 186 5 533 –21 430 0 –115 366
Årets resultat –86 821 1 826 4 674 –17 237 0 –97 559

Proformabalansräkning 31 december 2021 i sammandrag

TSEK Fuud Foodbox GI-boxen

Förvärvs-
relaterade 

justeringar

Effekt 
Företrädes-

emission
Nya 

Koncernen
Summa tillgångar 255 848 7 069 7 635 0 0 0
Summa eget 
 kapital 178 526 4 482 5 839 0 0 0

2.3 Huvudsakliga risker 
som är specifika för 
Bolaget

Fuud är föremål för risker relaterade till förvärv: Det finns bland annat risk att Fuud inte 
kan identifiera lämpliga förvärvsobjekt eller genomföra bolagsförvärv till för Bolaget accepta
bla villkor, att FUUD betalar mer för ett bolag än vad som senare visar sig vara affärsmässigt 
eller att Fuud misslyckas att integrera förvärvade bolag på ett önskvärt sätt. Detta skulle kunna 
ha en negativ påverkan på Koncernens verksamhet och resultat till följd av bland annat ökade 
kostnader.

Fuud är beroende av nyckelkunder: Fuuds försäljning är fördelad på ett förhållandevis 
begränsat aktörer inom främst dagligvaruhandeln. Förlust av, eller en väsentligt försämrad 
relation till, en eller flera av Bolagets nyckelkunder skulle kunna få en negativ inverkan på Bola
gets framtida tillväxt, resultat och finansiella ställning till följd av minskad nettoomsättning.

Fuud är föremål för risker relaterade till produktion: Produktionsavbrott eller störningar 
vid Bolagets produktionsanläggningar kan medföra att tillverkningskapaciteten minskar eller 
att produktionen avstannar helt, antingen tillfälligt eller under en längre period, med ökade 
kostnader och försämrade förutsättningar för Bolaget att uppfylla sina åtaganden mot kund 
som följd. Detta skulle påverka Bolagets resultat och finansiella ställning negativt till följd av 
minskad nettoomsättning och ökade kostnader.

Fuud är föremål för risker relaterade till nyckelpersoner: För det fall Fuud inte lyckas 
behålla eller rekrytera kvalificerade anställda skulle det kunna ha en negativ påverkan på 
 Bolagets konkurrenskraft och möjligheter att uppnå tillväxt, vilket skulle ha en negativ inverkan 
på Bolagets resultat och finansiella ställning till följd av minskad nettoomsättning eller att 
nettoomsättningen inte utvecklas såsom förutsetts.

Fuud är föremål för risker relaterade till leverantörer: Felaktiga, försenade eller uteblivna 
leveranser från leverantörer kan innebära att Bolagets leveranser till kund i sin tur försenas 
eller måste avbrytas, blir bristfälliga eller felaktiga, vilket skulle det kunna få en negativ inver
kan på Fuuds renommé och resultat.

Fuud är föremål för risker relaterade till tillstånd och certifieringar: Fuud bedriver genom 
sina dotterbolag flera livsmedelsanläggningar och är därmed föremål för regelbundna livs
medelskontroller. Vidare är flertalet av Fuuds dotterbolag certifierade. Om Fuud inte lyckas 
uppnå de krav som ställs vid inspektioner och/eller revisioner från myndigheter och andra 
marknadsaktörer med indragna tillstånd eller certifieringar som konsekvens, riskerar det att få 
en negativ påverkan på Koncernens resultat till följd av minskade intäkter.

Fuud är beroende av kapital för att finansiera Bolagets verksamhet: Bolaget förväntar sig 
att kostnader inom den löpande verksamheten kommer att fortsätta vara betydande och kan 
även öka kraftigt i samband med expansion. Om Bolaget inte har möjlighet att anskaffa kapital 
vid behov eller på förmånliga villkor skulle detta kunna tvinga Bolaget att försena, minska eller 
upphöra med sina tillväxtplaner alternativt överlåta eller upphöra med delar av eller hela sin 
verksamhet, vilket riskerar få negativ påverkan på Koncernens verksamhet och resultat till följd 
av lägre tillväxt och/eller minskad verksamhet.
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Nyckelinformation om värdepapperen
3.1 Information om värde-

papperen, rättigheter 
förenad med värde-
papperen och utdel-
ningspolicy

Aktierna i Fuud har utgivits i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). Per dagen för Prospek
tet finns endast ett aktieslag i Bolaget. Samtliga emitterade aktier är fullt betalda och fritt över
låtbara. Aktierna i Bolaget är denominerade i SEK. Per dagen för Prospektet finns 424 311 178 
aktier utestående i Bolaget. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,05 SEK. 

Rättigheterna förenade med aktier emitterade av Bolaget kan endast ändras enligt de 
f örfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551). Samtliga aktier i Bolaget berättigar 
 innehavaren till en röst på bolagsstämma och varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga 
aktier som aktieägaren innehar i Bolaget. Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner 
eller konvertibler vid en kontantemission eller kvittningsemission har aktieägarna som 
 huvudregel enligt aktiebolagslagen (2005:551) företrädesrätt att teckna sådana värdepapper 
i  förhållande till antalet aktier som innehades före emissionen.

Samtliga aktier i Bolaget ger lika rätt till vinstutdelning samt till Bolagets tillgångar och even
tuella överskott i händelse av likvidation. Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman. 
Rätt till vinstutdelning tillkommer den som på av bolagsstämman beslutad avstämningsdag är 
upptagen som innehavare av aktier i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Vinstutdel
ningen ombesörjs av Euroclear Sweden och utbetalas normalt till aktieägarna som ett kontant 
belopp men kan även ske i annat än kontanter (sakutdelning). Om aktieägarna inte kan nås 
genom Euroclear Sweden, kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende vinstutdelnings
beloppet under en tid som begränsas genom regler om tioårig preskription. Vid preskription 
tillfaller vinstutdelningsbeloppet Bolaget. Det finns inga restriktioner avseende rätten till vinst
utdelning för aktieägare bosatta utanför Sverige. Aktieägare som inte har skattemässig 
hemvist i Sverige är normalt föremål för svensk kupongskatt.

Fuuds styrelse har inte antagit någon formell utdelningspolicy. Storleken på eventuella fram
tida utdelningar till aktieägarna i Bolaget är beroende av ett flertal faktorer, såsom resultat, 
finansiell ställning, kassaflöde och rörelsekapitalbehov. Om vinstmedel genereras under 2022 
planeras dessa avsättas till utveckling av verksamheten. Först när långsiktig utdelning kan 
förutses, kan utdelning komma att lämnas till aktieägarna.

Bolaget har inte beslutat om någon utdelning för räkenskapsåren 2020 och 2021.

3.2 Plats för handel Fuuds aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market (”First North”) 
som är en Multilateral Trading Facility (”MTF”) och som inte omfattas av samma regelverk som 
en reglerad marknad. De nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna i Erbjudandet avses 
tas upp till handel på First North.

3.3 Garantier som 
 värdepapperen 
 omfattas av

Ej tillämplig. Värdepapperen omfattas inte av garantier.

3.4 Huvudsakliga risker 
som är specifika för 
värdepapperen

Aktiekursen kan vara volatil och kursutvecklingen är beroende av en rad faktorer: 
Befintliga och presumtiva aktieägare bör beakta att det är förenat med hög risk att investera i 
värdepapper relaterade till Bolaget då aktiekursen kan fluktuera stort. Det är inte möjligt att på 
förhand förutse framtida kursrörelser och ett flertal olika faktorer kan negativt påverka värdet 
av en investerares aktieinnehav.

Framtida utspädning: Fuud kan i framtiden komma att besluta om emission av ytterligare 
aktier eller andra värdepapper vilka berättigar till konvertering eller teckning av aktier. Alla 
sådana emissioner kan minska det proportionella ägandet och röstandelen för innehavare av 
aktier i Bolaget samt vinst per aktie i Bolaget, och en eventuell nyemission kan få negativ effekt 
på aktiernas marknadspris.
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Nyckelinformation om erbjudandet av värdepapper till allmänheten
4.1 Villkor och tidsplan 

för att investera i 
värdepappret

Erbjudandets former och villkor
Allmän information: Erbjudandet omfattar högst 42 431 117 units med företrädesrätt för 
 befintliga aktieägare. Varje (1) unit består av åtta (8) nyemitterade aktier samt en (1) vederlags
fri teckningsoption av serie TO 2. En (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av 
en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,38 SEK per aktie under perioden från och med 
den 11 november 2022 till och med den 25 november 2022.

Teckningskurs: 1,84 SEK per unit, vilket innebär att priset per aktie är fastställt till 0,23 SEK. 
Tecknings optionerna är vederlagsfria.

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 3 juni 2022 är aktieägare i Bolaget äger 
 företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid 
en (1) befintlig aktie ger en (1) uniträtt och tio (10) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna 
en (1) unit. 

För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom 
ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units till annan som 
tecknat units utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid 
ska ske.

I första hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till sådana teck
nare som även tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på 
avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska till
delning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av units 
och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som 
tecknat utan stöd av uniträtter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska 
tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som var och en tecknat och, i den mån 
detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje hand ska eventuella återstående units tilldelas de parter som garanterat Företrädese
missionen, i förhållande till ställda garantiutfästelser.

Teckningsperiod: Från och med den 9 juni 2022 till och med den 23 juni 2022.

Handel med uniträtter: Från och med den 9 juni 2022 till och med den den 20 juni 2022.

Handel med BTU: Från och med den 9 juni 2022 fram till dess att Företrädesemissionen registre
rats hos Bolagsverket.

Utspädning
Genom Företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital öka med högst 16 972 446,8 SEK 
genom nyemission av högst 339 448 936 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 44,44 
procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 inom ramen för Företrädesemissionen 
kan aktiekapitalet öka med ytterligare högst 2 121 555,85 SEK och antalet aktier öka med ytter
ligare högst 42 431 117 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om ytterligare 5,26 procent 
av rösterna och kapitalet i Bolaget givet fulltecknad Företrädesemission.

Den totala utspädningseffekten vid fullteckning i Företrädesemissionen samt fullt utnyttjade 
teckningsoptioner uppgår till högst cirka 47,4 procent.

Uppskattade kostnader för Erbjudandet
Bolagets kostnader hänförliga till Erbjudandet förväntas uppgå till cirka 12,0 MSEK.

Kostnader som åläggs investerare
Inga kostnader föreligger för investerare som deltar i Erbjudandet.
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4.2 Motiv till erbjudandet 
och användning av 
emissionslikvid

Motiv för Erbjudandet
I samband med förvärvet av Bezzt AB i december 2020 initierade Fuud en ny aktiv förvärvs-
strategi för att bredda Bolagets produktportfölj och skala upp nya och befintliga säljkanaler. 
Bolaget har därefter intagit en aktiv roll för att driva en konsolidering av den fragmenterade 
FMCG-marknaden, och genomförde fem ytterligare förvärv under 2021. Bolagets vision är att 
bli ett ledande nordiskt företag på FMCG-marknaden med strategi att fortsätta anskaffa och 
utveckla nya varumärken med stabil intjäningspotential. 

Som ett nästa steg i Bolagets strategi offentliggjorde Fuud den 28 mars 2022 att Bolaget ingått 
villkorade avtal om förvärv av GI-Boxen och Foodbox (”Förvärven”). Förvärven bygger på 
starka kommersiella grunder och utgör viktiga tillskott för Bolagets strategi och vision.  Bolaget 
anser att Förvärven tillför starka, snabbväxande varumärken samt ett konkurrens kraftigt team 
med hög kompetens inom e-handel och försäljning riktad mot sport och träning. Därutöver 
öppnar förvärvet av Foodbox upp för ny distribution för Fuud inom gym, sporthallar och padel
hallar som förväntas ge stora synergier för Fuuds övriga varumärken.

Styrelsen bedömer att Fuuds befintliga rörelsekapital inte är tillräckligt för Bolagets behov under 
den kommande tolvmånadersperioden. Fuuds styrelse beslutade därför den 20 maj 2022, med 
stöd av bemyndigandet från årsstämman den 22 juni 2021, om Företrädesemissionen.

Emissionslikvidens användning
Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget totalt cirka 78,1 MSEK, före avdrag 
för emissionskostnader om cirka 12,0 MSEK. Vid fulltecknat Erbjudande emitteras 42 431 117 
teckningsoptioner, och om dessa utnyttjas till fullo erhåller Bolaget ytterligare cirka 16,1 MSEK 
före avdrag för emissionskostnader. Nettolikviden om 66,0 MSEK samt eventuell likvid från 
utnyttjandet av teckningsoptionerna planeras att fördelas procentuellt enligt nedan och, för 
det fall inte samtliga åtgärder kan genomföras, enligt  nedanstående prioriteringsordning:

 ● Cirka 57 procent ska användas till att stärka Bolagets balansräkning genom återbetalning av 
brygglån som upptagits i februari 2022.

 ● Cirka 20 procent ska användas till att finansiera Förvärven.

 ● Cirka 12 procent ska användas till att finansiera en nordisk expansion av befintliga 
 varumärken.

 ● Cirka 8 procent ska användas till att finansiera investeringar i Bolagets produktions-
anläggningar.

 ● Cirka 3 procent ska användas till att finansiera övrigt rörelsekapitalbehov.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
I samband med Företrädesemissionen har ett antal befintliga aktieägare lämnat tecknings-
förbindelser om cirka 8,8 MSEK, motsvarande cirka 11,3 procent av Företrädesemissionen. 
Därutöver har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier med externa investerare och befint
liga aktieägare i form av en så kallad bottengaranti om cirka 53,8 MSEK, motsvarande cirka 
68,9 procent av Företrädesemissionen, och en så kallad toppgaranti om cirka 1,0 MSEK, 
motsvarande cirka 1,3 procent av Företrädesemissionen. Genom bottengarantin säkerställs, 
förutsatt att teckning sker minst motsvarande teckningsförbindelserna, att Företrädesemis
sionen blir tecknad och betald upp till cirka 80,2 procent av Företrädesemissionen. Genom 
toppgarantin garanteras att Bolaget erhåller en emissionslikvid om toppgarantins storlek. 
Företrädesemissionen omfattas därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden till 
81,4 procent. Dessa åtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, 
pantsättning eller liknande arrangemang.

Väsentliga intressekonflikter
Redeye erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med 
 Erbjudandet. Därutöver har Redeye inga ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet. 
Därtill har Redeye tillhandahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla, tjänster inom 
ramen för den ordinarie verksamheten och i samband med andra transaktioner åt Fuud för 
vilka de erhållit, respektive kan komma att erhålla, ersättning. TM & Partners Advokatfirma 
erhåller ersättning för utförda tjänster i samband med Erbjudandet enligt löpande räkning.

Utöver vad som anges ovan har Redeye och TM & Partners Advokatfirma inga ekonomiska 
eller  andra intressen i Erbjudandet. Bolaget bedömer att det inte föreligger några väsentliga 
intresse konflikter i samband med Erbjudandet.
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Ansvariga personer
Styrelsen för Fuud är ansvarig för informationen i 
Prospektet. Såvitt styrelsen känner till överensstäm
mer informationen i Prospektet med sakförhållan
dena och inga uppgifter har utelämnats som sannolikt 
skulle påverka dess innebörd. Nedan presenteras 
Fuuds nuvarande styrelsesammansättning. 

Namn Befattning
Henrik Hedelius Styrelseordförande
Peter Blom Styrelseledamot
Nici Ferber Styrelseledamot
Anna Hällöv Styrelseledamot
Fredrik Kling Styrelseledamot
Henrik Palm Styrelseledamot

Upprättande och godkännande av Prospektet
Prospektet har godkänts av Finansinspektionen som 
behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1129 
(”Prospektförordningen”). Finansinspektionen 
godkänner 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 slags stöd 
för den emittent som avses i detta Prospekt eller 
något slags stöd för kvaliteten på de värdepapper som 
avses i Prospektet. Investerare bör göra sin egen 
bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i 
de värdepapper som avses i Prospektet. Prospektet 
har upprättats som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet 
med artikel 15 i Prospektförordningen.

Information från tredje part
Bolaget bekräftar att information från tredje part i 
Prospektet har återgetts korrekt och att, såvitt Bola
get känner till och kan utröna av information som 
offentliggjorts av berörd tredje part, inga sakförhål
landen har utelämnats som skulle göra den återgivna 
informationen felaktig eller vilseledande. Uttalanden i 
Prospektet grundar sig på styrelsens och ledningens 
bedömning om inga andra grunder anges.

De tredjepartskällor som Fuud använt sig av framgår i 
källförteckningen nedan. 

Källförteckning
1.  Andersson E, Welin K-O & Steen Carlsson K. 

 Kostnader för fetma i Sverige idag och år 2030. 
 Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi, 2018.

2.  Deloitte. Retail Health and wellness – Innovation, 
Convergence, and healthier consumers. Deloitte, 
2015.

3.  Deloitte. European Health and Fitness Market Report 
2018. Deloitte, 2018.

4.  Deloitte. European Health and Fitness Market Report 
2022. Deloitte, 2022.

5.  Demoskop. Trend – E-handel på frammarsch. 
 Demoskop, 2021.

6. DLF. Dagligvarukartan 2021. DLF, 2021.

7.  Flegal KM, Kit BK, Orpana H, Graubard BI. 
 Association of all-cause mortality with overweight 
and obesity using standard body mass index 
 categories: a systematic review and meta-analysis. 
JAMA, 2013.

8.  Folkhälsomyndigheten. Vad är en folksjukdom?. 
Folkhälsomyndigheten, 2021.

9.  Folkhälsomyndigheten. Övervikt och fetma. 
 Folkhälsomyndigheten, 2021.

10. Forbes. What are functional foods? Forbes, 2018.

11.  HUI/Convenience Stores Sweden. Convenience 
Stores Report 2021. HUI/Convenience Stores 
Sweden, 2021.

12.  ICA. Framtidsrapporten – Växa tillsammans – 
 Konsumenten och den växtbaserade maten 2025. 
ICA, 2021.

Ansvariga personer, 
information från tredje part 
och behörig myndighet
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13.  Konsumentverket. Konsumenterna och miljön 2020. 
Konsumentverket, 2020.

14.  Livsmedelsföretagen. Konjunkturbrev Q4 2020. 
Livsmedelsföretagen, 2021.

15.  Livsmedelsverket. Livsmedelsallergier och 
 överkänslighet. 5 uppl. Livsmedelsverket, 2018.

16.  Mascaraque, Maria. Consumers want more healthy 
packed food. Euromonitor, 2019.

17.  Massachusetts Institute of Technology. Growth 
Opportunities for brands during the Covid 19 Crisis. 
Massachusetts Institute of Technology, 2020.

18.  McKinsey. Disruption and uncertainty – the state of 
grocery retail 2021. McKinsey, 2021.

19.  National Cancer Institute. Obesity and cancer. 
National Cancer Institute, 2017.

20.  Ng, Marie m.fl. Global, regional, and national preva-
lence of overweight and obesity in children and adults 
during 1980–2013: a systematic analysis for the 
Global Burden of Disease Study 2013. The Lancet, 
2014.

21.  Nordic Wellness. Rivstartar 2022 med sex nya 
 klubbar på en dag!. Nordic Wellness, 2022.

22.  Novus. Livsmedelsbarometer 2021. Novus, 2021.

23.  Sifo/Stadium. Årlig kartläggning av svenskarnas 
träningsvanor. Sifo/Stadium, 2020.

24.  Statista. Size of the functional food market worldwide 
from 2019–2027. Statista, 2021.

25.  Svensk Egenvård/Euromonitor International. 
 Egenvårdsmarknaden 20–21. Svensk Egenvård/
Euromonitor International, 2020.

26.  Sveriges Apoteksförening. Branschrapport 2021. 
Sveriges Apoteksförening, 2021.

27.  Tetra Pak. Tetra Pak Trend Research 2019. Tetra Pak, 
2019.

28.  WWF. Vad händer med klimatet?. WWF, 2022.

29.  Yougov/Netonnet. Pandemin har påverkat svenskar-
nas träningsvanor – på både gott och ont. Yougov/
NetonNet, 2022.
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I samband med förvärvet av Bezzt AB i december 
2020 initierade Fuud en ny aktiv förvärvsstrategi för 
att bredda Bolagets produktportfölj och skala upp nya 
och befintliga säljkanaler. Bolaget har därefter intagit 
en aktiv roll för att driva en konsolidering av den 
 fragmenterade FMCG-marknaden1), och genomförde 
fem ytterligare förvärv under 2021. Bolagets vision är 
att bli ett ledande nordiskt företag på FMCG-markna
den med strategi att fortsätta anskaffa och utveckla 
nya varumärken med stabil intjänings potential. 

Som ett nästa steg i Bolagets strategi offentliggjorde 
Fuud den 28 mars 2022 att Bolaget ingått villkorade 
avtal om förvärv av GI-Boxen och Foodbox (”Förvär-
ven”) (för mer information om Förvärven, se avsnittet 
”Legala frågor och ägarförhållanden – Väsentliga avtal”). 
Förvärven bygger på starka kommersiella  grunder 
och utgör viktiga tillskott för Bolagets strategi och 
vision. Bolaget anser att Förvärven tillför starka, 
snabbväxande varumärken samt ett konkurrens-
kraftigt team med hög kompetens inom e-handel och 
försäljning riktad mot sport och träning. Därutöver 
öppnar förvärvet av Foodbox upp för ny distribution 
för Fuud inom gym, sporthallar och padelhallar som 
förväntas ge stora synergier för Fuuds övriga varu
märken.

Styrelsen bedömer att Fuuds befintliga rörelsekapital 
inte är tillräckligt för Bolagets behov under den 
kommande tolvmånadersperioden. Fuuds styrelse 
beslutade därför den 20 maj 2022, med stöd av 
bemyndigandet från årsstämman den 22 juni 2021, 
om Företrädesemissionen.

Emissionslikvidens användning
Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget 
totalt cirka 78,1 MSEK, före avdrag för emissionskost
nader om cirka 12,0 MSEK. Vid fulltecknat Erbjudande 
emitteras 42 431 117 teckningsoptioner, och om dessa 
utnyttjas till fullo erhåller Bolaget ytterligare cirka 
16,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader. 
 Nettolikviden om 66,0 MSEK samt eventuell likvid från 
utnyttjandet av teckningsoptionerna planeras att 
fördelas procentuellt enligt nedan och, för det fall inte 
samtliga åtgärder kan genomföras, enligt nedanstå
ende prioriteringsordning:

 ● Cirka 57 procent ska användas till att stärka 
 Bolagets balansräkning genom återbetalning av 
brygglån som upptagits i februari 2022.

 ● Cirka 20 procent ska användas till att finansiera 
Förvärven.

 ● Cirka 12 procent ska användas till att finansiera en 
nordisk expansion av befintliga varumärken.

 ● Cirka 8 procent ska användas till att finansiera 
investeringar i Bolagets produktionsanläggningar.

 ● Cirka 3 procent ska användas till att finansiera 
övrigt rörelsekapitalbehov.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
I samband med Företrädesemissionen har ett antal 
befintliga aktieägare lämnat teckningsförbindelser 
om cirka 8,8 MSEK,  motsvarande cirka 11,3 procent av 
Företrädes emissionen. Därutöver har Bolaget ingått 
avtal om emissionsgarantier med externa investerare 
och befintliga aktieägare i form av en så kallad 
bottengaranti om cirka 53,8 MSEK, motsvarande cirka 
68,9 procent av Företrädesemissionen, och en så 
kallad toppgaranti om cirka 1,0 MSEK, motsvarande 
cirka 1,3 procent av Företrädesemissionen. Genom 
bottengarantin säkerställs, förutsatt att teckning sker 
minst motsvarande teckningsförbindelserna, att Före
trädesemissionen blir tecknad och betald upp till cirka 
80,2 procent av Företrädesemissionen. Genom topp
garantin garanteras att Bolaget erhåller en emissions
likvid om toppgarantins storlek. Företrädesemissio
nen omfattas därmed av teckningsförbindelser och 
garantiåtaganden till 81,4 procent. Dessa åtaganden 
är emellertid inte säkerställda genom bank garanti, 
spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Om Företrädesemissionen inte tecknas , och emitte
rade teckningsoptioner inte utnyttjas, i tillräcklig 
utsträckning för att säkerställa Bolagets rörelse-
kapitalbehov kan Fuud nödgas söka alternativa 
 finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapital-
anskaffning eller lånefinansiering, alternativt genom
föra kostnadsnedskärningar eller driva verksamheten 
i mer återhållsam takt än planerat till dess att ytterli
gare kapital kan anskaffas. För det fall samtliga alter
nativa finansieringsmöjligheter skulle misslyckas finns 
det risk att Bolaget tvingas revidera gällande utveck
lingsplaner alternativt överlåta eller upphöra med 
hela eller delar av sin verksamhet.

Motiv för Erbjudandet

1) Snabbrörliga konsumentvaror (Eng. Fast-moving consumer goods).
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Rådgivare
Redeye är finansiell rådgivare till Fuud i samband med 
Erbjudandet och TM & Partners Advokatfirma är legal 
rådgivare till Fuud i samband med Erbjudandet. Dessa 
har biträtt Bolaget i upprättandet av Prospektet. Då 
samtliga uppgifter i Prospektet härrör från Bolaget, 
friskriver sig Redeye och TM & Partners Advokatfirma 
från allt ansvar i förhållande till befintliga och blivande 
aktieägare i Fuud och avseende andra direkta eller 
indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av inves
terings- eller andra beslut som helt eller delvis grun
das på uppgifter i Prospektet.

Intressen och intressekonflikter
Redeye erhåller en på förhand avtalad ersättning 
för utförda tjänster i samband med Erbjudandet. 
Därutöver har Redeye inga ekonomiska eller andra 
intressen i Erbjudandet. Därtill har Redeye tillhanda
hållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla, 
tjänster inom ramen för den ordinarie verksamheten 
och i samband med andra transaktioner åt Fuud för 
vilka de erhållit, respektive kan komma att erhålla, 
ersättning. TM & Partners Advokatfirma erhåller 
ersättning för utförda tjänster i samband med 
 Erbjudandet enligt löpande räkning.

Utöver vad som anges ovan har Redeye och TM & 
Partners Advokatfirma inga ekonomiska eller andra 
intressen i Erbjudandet. Bolaget bedömer att det inte 
föreligger några väsentliga intressekonflikter i 
samband med Erbjudandet.
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Verksamhetsbeskrivning och 
marknadsöversikt

Marknadsöversikt
En stor andel av konsumenterna gör aktiva val när de 
väljer livsmedel.1) Medvetenhet och det allmänna 
intresset kring hållbarhet, hälsa och kost ökar bland 
konsumenterna och leder till ökad efterfrågan inom 
de produktkategorier som Fuud är verksamt inom.2),3) 
Den ökade kunskapen och intresset bland konsumen
terna blir allt viktigare för livsmedelsföretag att ta 
hänsyn till.4) En stor andel väljer livsmedel för att före
bygga hälsoproblem, och medvetenheten om hälsa 
och hur vår konsumtion påverkar den fortsätter att 
öka. Denna ökade efterfrågan, i kombination med att 
konsumenter i hög grad är öppna för att testa nya 
varumärken, ger möjligheter för små och mellanstora 
varumärken att inta en stark position inom markna
den för snabbrörliga konsumentvaror.5) 

Om livsmedelsmarknaden
Dagligvaruhandeln
Bara i Sverige omsatte dagligvaruhandeln över 
285 miljarder kronor år 2021.6) Marknaden i Sverige 
och övriga Norden är i relativt hög grad centraliserad 
till ett fåtal stora aktörer. De största aktörerna i 
Sverige är ICA, Coop och Axfood som tillsammans står 
för cirka 90 procent av marknaden i Sverige.7) I Finland 
står kedjorna S Group och K Group tillsammans för 
cirka 90 procent av marknaden.8) I Norge står de tre 
aktörerna Coop, Norgesgruppen och Rema 1000 för 
över 90 procent av marknaden.9) Även i Danmark är 
kedjan Coop en stark aktör, som tillsammans med 
Salling Group står för över 65 procent av markna
den.10) Genom den nordiska marknadens centralise
ring till ett relativt lågt antal aktörer som står för en 

1) McKinsey. Disruption and uncertainty – the state of grocery retail 2021. McKinsey, 2021.
2) Tetra Pak. Tetra Pak Trend Research 2019. Tetra Pak, 2019.
3) McKinsey. Disruption and uncertainty – the state of grocery retail 2021. McKinsey, 2021.
4) Livsmedelsföretagen. Konjunkturbrev Q4 2020. Livsmedelsföretagen, 2021.
5) Massachusetts Institute of Technology. Growth Opportunities for brands during the Covid 19 Crisis. Massachusetts Institute of Technology, 

2020.
6) DLF. Dagligvarukartan 2021. DLF, 2021.
7) DLF. Dagligvarukartan 2021. DLF, 2021.
8) DLF. Dagligvarukartan 2021. DLF, 2021.
9) DLF. Dagligvarukartan 2021. DLF, 2021.
10) DLF. Dagligvarukartan 2021. DLF, 2021.
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stor del av marknaden har det blivit viktigt för livs
medelsproducenterna att upptas i de av kunderna 
centralt uppbyggda logistik- och distributionssyste
men. Genom centrala listningar kan livsmedels-
leverantörer hantera distributionen till respektive 
butik genom butikskedjornas egna logistiksystem. 
Dagligvaruhandeln i Sverige fick ett uppsving under 
covid-19-pandemin, men har utifrån ett längre tids
perspektiv minskat i värde de senaste åren.1) 

Servicehandeln
Den så kallade servicehandeln omsätter årligen över 
25 miljarder kronor i Sverige genom ett nätverk av 
cirka 4 000 butiker.2) Inom convenience-marknaden 
ingår butikskedjor som till exempel Pressbyrån, Circle 
K, Direkten och 7 Eleven. Utöver en stark försäljnings
kanal är convenience-marknaden även ett viktigt 
skyltfönster som bidrar till varumärkeskännedom, 
både genom exponeringar och genom spontanköp. I 
Sverige är de fem största aktörerna inom conve
niencehandeln i fallande ordning Circle K, OKQ8, 
Pressbyrån, Tempo och Direkten.3) Under covid-
19-pandemin minskade den totala handeln inom 
convenience-segmentet, men över en längre tidspe
riod har segmentet växt, och convenience-marknaden 
tar en allt större plats inom livsmedelshandeln.4) 

Apoteks- och hälsofackhandeln
Andelen varor som inte tillhör egenvårdsläkemedel 
eller förskrivna läkemedel ökar i apotekshandeln, och 
omsättningen på dessa varor uppgick i Sverige 2020 
till cirka 9 miljarder kronor.5) En stor del av apoteks
handeln sker på nätet. Apotekshandel är en av de 
kategorier inom e-handel som växte allra mest under 
2021.6) Den kraftiga ökningen inom e-handel och 
förskjutningen under 2020 gjorde att apotekens 
e-handel under 2020 växte med nästan 60 procent.7)

Hälsofackhandeln i Sverige består av ett fåtal aktörer 
där butikskedjan Life är dominerande. Under de 
senaste åren har dock den onlinebaserade handeln 
tagit allt större plats. För den relativt stora kategorin 
kosttillskott och vitaminer såldes i Sverige 2020 cirka 

19 procent genom fysiska apotek, 19 procent via 
hälsofackhandeln och 28 procent via internetförsälj
ning.8) Försäljningen av kosttillskott och vitaminer har 
ökat de senaste åren med en tillväxttakt de fyra 
senaste åren på cirka 4–6 procent.9) Därutöver är kate
gorin sportnutrition, som innefattar produkter som 
förbättrar uthållighet, ökar muskeltillväxt eller 
påskyndar återhämtning en stor kategori inom 
segmentet, med en tillväxttakt på cirka 7-9 procent de 
senaste åren förutom en nedgång under pandemiåret 
2020.10)  

Tränings- och friskvårdshandeln
Sverige är ett av de länder i Europa där störst andel av 
befolkningen tränar.11) I Yougovs undersökning från 
2019 uppgav sju av tio svenskar att de tränar minst en 
gång i veckan.12) I undersökningen framgår att gång 
och promenad är de mest populära träningsfor
merna, följt av styrketräning och löpning. Även om en 
stor del av träningen sker i hemmet eller utomhus är 
svenskarna i hög grad aktiva i träningsanläggningar 
och gym. Under år 2018 ägde över 21 procent av 
svenskarna ett gymkort vilket var högst andel i hela 
Europa.13) Pandemin påverkade antalet medlemskap i 
träningskedjorna negativt, men utvecklingen har vänt 
och i början av 2022 uppgav över hälften av svensk
arna att de blivit inspirerade att träna mer under det 
senaste året.14) Många av träningsanläggningarna i 
Sverige bedriver även försäljning av drycker, kosttill
skott eller andra livsmedel, och att synas i dessa kana
ler kan bidra till ökad varumärkesmedvetenhet.15) En 
av de största aktörerna i Sverige är Nordic Wellness 
med flest antal gym och cirka 355 000 medlemmar.16) 

E-handel
Livsmedelshandel på nätet har växt explosionsartat 
de senaste åren, och under covid-19-pandemin har 
segmentet växt mycket kraftigt. Tillväxten inom livs
medel online var under 2020 mycket stark i Sverige, 
med en tillväxt på cirka 100 procent mot 2019, ett av 
de högsta tillväxttalen i Europa.17) Tillväxttalet skulle 
antagligen kunna ha varit ännu högre då efterfrågan 
bland konsumenterna under vissa perioder var större 

1) McKinsey. Disruption and uncertainty – the state of grocery retail 2021. McKinsey, 2021.
2) HUI/Convenience Stores Sweden. Convenience Stores Report 2021. HUI/Convenience Stores Sweden, 2021.
3) HUI/Convenience Stores Sweden. Convenience Stores Report 2021. HUI/Convenience Stores Sweden, 2021.
4) McKinsey. Disruption and uncertainty – the state of grocery retail 2021. McKinsey, 2021.
5) Sveriges Apoteksförening. Branschrapport 2021. Sveriges Apoteksförening, 2021.
6) Demoskop. Trend – E-handel på frammarsch. Demoskop, 2021.
7) Sveriges Apoteksförening. Branschrapport 2021. Sveriges Apoteksförening, 2021.
8) Svensk Egenvård/Euromonitor International. Egenvårdsmarknaden 20–21. Svensk Egenvård/Euromonitor International, 2020.
9) Svensk Egenvård/Euromonitor International. Egenvårdsmarknaden 20–21. Svensk Egenvård/Euromonitor International, 2020.
10) Svensk Egenvård/Euromonitor International. Egenvårdsmarknaden 20–21. Svensk Egenvård/Euromonitor International, 2020.
11) Deloitte. European Health and Fitness Market Report 2022. Deloitte, 2022.
12) Sifo/Stadium. Årlig kartläggning av svenskarnas träningsvanor. Sifo/Stadium, 2020.
13) Deloitte. European Health and Fitness Market Report 2018. Deloitte, 2018.
14) Yougov/Netonnet. Pandemin har påverkat svenskarnas träningsvanor – på både gott och ont. Yougov/NetonNet, 2022.
15) Deloitte. Retail Health and wellness – Innovation, Convergence, and healthier consumers. Deloitte, 2015.
16) Nordic Wellness. Rivstartar 2022 med sex nya klubbar på en dag!. Nordic Wellness, 2022.
17) McKinsey. Disruption and uncertainty – the state of grocery retail 2021. McKinsey, 2021.
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än vad e-handelsbolagen kunde leverera. Även om en 
del av konsumenterna som under pandemin använt 
sig av onlinekanalen förväntas återgå till vanliga 
dagligvaruhandeln, förväntas online-kanalen fort
sätta växa under kommande år.1) Åldersgruppen 
30–49 handlar mest på nätet men det är en allt 
bredare målgrupp som bidrar till tillväxten.2) Under 
2021 växte livsmedelshandeln online i Sverige med 
cirka 15 procent.3) 

Om functional foods
Functional foods, eller funktionella livsmedel, är ett 
begrepp som vanligtvis innefattar en kategori av livs
medel som är mycket näringsrika och är förknippade 
med positiva hälsoeffekter. Det finns ingen exakt defi
nition av begreppet, men det används generellt för att 
beskriva en kategori av livsmedel som har positiva 
hälsoeffekter. Exempelvis kan livsmedel inom functio
nal foods skydda mot sjukdomar, förhindra närings
brist eller ge en positiv hälsoeffekt på annat sätt.4) 
Några exempel på livsmedel inom functional foods är 
drycker berikade med vitaminer och mineraler, juicer 
gjorda på hälsosamma råvaror, yoghurt med levande 
bakteriekultur eller mellanmålsbars gjorda på havre. 
Den globala marknaden inom functional foods 
förväntas öka från 178 miljarder dollar 2019 till över 
265 miljarder dollar 2027.5) 

Konkurrensanalys
Flera av Fuuds konkurrenter inom hälsosamma och 
funktionella livsmedel är stora och väletablerade på 
den nordiska marknaden. Bland de större aktörerna 
som äger ett flertal varumärken inom delvis samma 
försäljningskanaler som Fuud är Midsona och Humble 
Group, som likt Fuud växer genom både organisk till
växt och förvärv. Några av de konkurrerande varu
märken som ägs av Humble Group är Healthy Co., 
Pro!Brands, Tweek, Wellibites och Pändy. Inom den för 
Fuud viktiga funktionsdryckmarknaden finns stora 
aktörer i Norden som Nocco, ägt av Vitamin Well samt 
Clean Drink och Celsius.

Marknadstrender
Hälsan är i fokus
Kunskapen om hur vår kost påverkar vår hälsa ökar 
och konsumenterna blir alltmer medvetna om att 
aktiva val bland livsmedel kan leda till ett ökat välmå
ende. De senaste fyra åren har hälsosamma alternativ 
bland livsmedel varit bland de tydligaste konsument-
trenderna.6) Livsmedlets hälsoegenskaper ligger till 
grund för konsumenternas beslutsprocess, och 
konsumentgrupperna som aktivt söker efter hälso
samma alternativ är stora.7) Intresset för en hälsosam 
livsstil med fokus på träning och kosthållning utveck
las med tiden, vilket innebär att livsmedelsindustrin 
behöver vara agil och kunna täcka upp med produkter 
för de olika hälsoinriktningar eller produktegenskaper 
som konsumenterna efterfrågar.8) De hälsosamma 
livsmedlen växer snabbare än den övriga marknaden 
för livsmedel, och kan innefatta olika sorters egenska
per som till exempel naturliga ingredienser, berikade/
funktionella livsmedel eller livsmedel som är förbätt
rade alternativ till produkter som annars anses vara 
onyttiga.9) En ytterligare faktor som bidrar till tillväxt 
inom kategorin är att cirka 15 procent av Sveriges 
befolkning lider av någon slags överkänslighet mot 
mat.10)

Ursprung och hållbarhet allt viktigare
Hållbarhetsaspekten och varifrån ett livsmedel 
kommer blir allt viktigare i konsumenternas ögon.11) 
Genom covid-19-pandemin gjordes fler konsumenter 
medvetna om den relativt stora importen av livs
medel som sker i Sverige, vilket i kombination med ett 
hållbarhetsfokus har ökat efterfrågan på svenskpro
ducerade livsmedel. Nästan hälften av konsumen
terna anger att de kommer handla mer svenskprodu
cerat år 2025 än före covid-19-pandemin år 2020.12) 
Hållbarhetsaspekten tar sig även uttryck i efterfrågan 
på vegetariska och veganska livsmedel. Andelen 
konsumenter som definierar sig som ”köttätare” mins
kar årligen och har från år 2020 till år 2021 minskat 
från 65 procent till 52 procent.13) 

1) McKinsey. Disruption and uncertainty – the state of grocery retail 2021. McKinsey, 2021.
2) McKinsey. Disruption and uncertainty – the state of grocery retail 2021. McKinsey, 2021.
3) Demoskop. Trend – E-handel på frammarsch. Demoskop, 2021.
4) Forbes. What are functional foods? Forbes, 2018.
5) Statista. Size of the functional food market worldwide from 2019–2027. Statista, 2021.
6) Livsmedelsföretagen. Konjunkturbrev Q4 2020. Livsmedelsföretagen, 2021.
7) McKinsey. Disruption and uncertainty – the state of grocery retail 2021. McKinsey, 2021.
8) Livsmedelsföretagen. Konjunkturbrev Q4 2020. Livsmedelsföretagen, 2021.
9) Maria Mascaraque. Consumers want more healthy packed food. Euromonitor, 2019.
10) Livsmedelsverket. Livsmedelsallergier och överkänslighet. 5 uppl. Livsmedelsverket, 2018.
11) McKinsey. Disruption and uncertainty – the state of grocery retail 2021. McKinsey, 2021.
12) ICA. Framtidsrapporten – Växa tillsammans – Konsumenten och den växtbaserade maten 2025. ICA, 2021.
13) Novus. Livsmedelsbarometer 2021. Novus, 2021.
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Konsumenter villiga att betala mer för hälsa och 
hållbarhet
Under covid-19-pandemin har livsmedelshandeln 
ökat, och ökningen kan inte bara förklaras av att fler 
varit hemma och rest mindre, utan även med att 
konsumenterna har uppgraderat vardagen.1) Konsu
menterna har lagt en större andel av sin inkomst på 
livsmedel, vilket fått en positiv effekt för de livsmedel 
som har hög efterfrågan, däribland inom hälsa och 
hållbarhet. Kunskapen och medvetenheten om både 
hälsa och hållbarhet accelererar, och över 60 procent 
av europeiska konsumenter uppger att de är villiga att 
betala mer för livsmedel som är hållbara.2) Cirka 30 
procent av europeiska konsumenter uppgav att de 
planerar att fokusera mer på hälsosamma livsmedel 
under 2021 än under 2020. Efterfrågan på hälso
samma livsmedel är stark över hela spektrumet av 
låg-, mellan- och höginkomsttagare och denna trend 
väntas fortsätta vara stark framöver.3) 

Bakomliggande drivkrafter
Folksjukdomar
Under de senaste decennierna har det funnits ett 
ökande fokus på kost och hur det påverkar vår hälsa 
och vårt långsiktiga välbefinnande. En viktig bakom-
liggande makrotrend är den accelererande fetmaepi
demin, som är ett stort hälsoproblem och har en stark 
kausalitet med några av vår tids största sjukdomar: 
hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.4), 5) Den accelere
rande fetmaepidemin och de sjukdomar som uppstår 
på grund av den bidrar till enorma kostnader för 
 Sveriges sjukvårdssystem. Kostnaden för fetma i 
Sverige var 25 miljarder kronor år 2016.6) Andelen 
personer med övervikt eller fetma i Sverige har ökat i 
alla ålderskategorier mellan åren 2006–2020.7) I Folk
hälsomyndighetens undersökning från 2020 uppgav 
mer än hälften av alla i Sveriges befolkning mellan 
16–84 år ett längd- och viktförhållande som indikerar 
på övervikt eller fetma.8) Detta är inte en utveckling 
som är unik för Sverige, det är ett världsomspännande 

problem eftersom även utvecklingsländer tenderar 
att gå mot samma utveckling.9) Kampen mot den 
ökande fetman har pågått länge, dels på statlig nivå 
genom informationskampanjer, lagstiftning och 
 sockerskatter, och dels genom konsumenternas 
ökade krav på livsmedlens egenskaper, till exempel 
låg fetthalt och mindre socker. Enligt Folkhälsomyn
digheten är ohälsosamma matvanor en av de ledande 
riskfaktorerna för sjukdomsbördan och förtida död i 
Sverige.10)  

Klimatförändringar
Medvetenheten och kunskapen kring hållbarhet och 
vår konsumtions påverkan på miljön har ökat starkt 
de senaste åren. Den globala uppvärmningen får 
 katastrofala följder som till exempel höjda havsnivåer, 
extremväder, skogsbränder och översvämningar.11) 
Effekterna av den globala uppvärmningen drabbar 
hela världen, både djur och människor. Vår konsum
tion av livsmedel påverkar miljön på flera sätt, och 
kunskapen kring detta ökar.12) 

1) McKinsey. Disruption and uncertainty – the state of grocery retail 2021. McKinsey, 2021.
2) McKinsey. Disruption and uncertainty – the state of grocery retail 2021. McKinsey, 2021.
3) McKinsey. Disruption and uncertainty – the state of grocery retail 2021. McKinsey, 2021.
4) National Cancer Institute. Obesity and cancer. National Cancer Institute, 2017.
5) Flegal KM, Kit BK, Orpana H, Graubard BI. Association of all-cause mortality with overweight and obesity using standard body mass index catego-

ries: a systematic review and meta-analysis. JAMA, 2013.
6) Andersson E, Welin K-O & Steen Carlsson K. Kostnader för fetma i Sverige idag och år 2030. Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi, 2018.
7) Folkhälsomyndigheten. Övervikt och fetma. Folkhälsomyndigheten, 2021.
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Verksamhetsbeskrivning
Bolaget i korthet
Med visionen att bli ett ledande nordiskt företag på 
FMCG-marknaden samlar Fuud en rad svenska varu
märken inom functional foods under samma tak, för 
att med gemensam kraft utmana de befintliga 
spelarna inom en av livsmedelsbranschens snabbast 
växande kategorier.1) Fuud är idag en koncern verksam 
inom en rad olika produktkategorier med totalt elva 
varumärken, alla inom snabbrörliga konsumentvaror 
med fokus på hälsa och livskvalitet. Fuud bedriver 
verksamhet i Sverige, Norge och Finland, och ämnar 
fortsätta växa i övriga Norden.

Fuud växer genom en kombination av organisk tillväxt 
och förvärv med stort fokus på högkvalitativt innehåll, 
innovationer och attraktiv design. Fuuds mål är att 
erbjuda nya och bättre alternativ än de som redan 
finns på marknaden, och samtidigt bidra till såväl 
bättre hälsa som ökad livskvalitet för Nordens befolk
ning.

Mål och vision
Fuuds vision är att bli ett ledande nordiskt företag 
inom FMCG, och att bidra till bättre hälsa och ökad 
 livskvalitet.

Strategi
Fuud avser växa både organiskt och genom förvärv av 
bolag eller verksamheter med underliggande god 
lönsamhet eller tillväxtpotential. Fuuds huvudfokus är 
försäljning och marknadsföring inom hälsosamma 
och funktionella livsmedel. Genom en balans mellan 
innovativa och marknadsnära affärsprojekt och 
etablerade verksamheter med stabil intjäningspoten
tial avser Fuud att inta en ledande position.

1) Livsmedelsföretagen. Konjunkturbrev Q4 2020. Livsmedelsföretagen, 2021.
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Andel av försäljning under fjärde kvartalet 2021 
och första kvartalet 2022

Homie

IQ Fuel

Beijing8

Juica

Övriga

15%

11%

57%

10%
7%

Fuuds varumärken
Följande varumärken ingår i Koncernen: iQ Fuel, 
Homie, Beijing8, Juica, Juicekultur, Bacoccoli1), Frill, 
Nathalie’s Ekologiska, Barfly, Bezzt of Nature och 
Legendz. Därutöver har Bolaget ingått villkorade avtal 
om förvärv av GI-Boxen Sweden AB, vari varumärket 
GI-Boxen ingår, och Foodbox Scandinavia AB, vari 
varumärket Foodbox ingår (för mer information om 
Förvärven, se avsnittet ”Legala frågor och ägarförhål-
landen – Väsentliga avtal”).

Homie 
Svenska Homie är ett livsstilsvarumärke med produkter inom olika 
flera olika kategorier. Under varumärket Homie säljs och marknads
förs till exempel funktionsdrycker,  kosttillskott, måltidslösningar och 
vitaminer. Produkterna säljs i dagligvaruhandeln, servicehandeln, 
apotek, hälsofackhandeln och online. Varumärket ägs av Fuud.

Beijing8 
Beijing8 är ett svenskt varumärke som i huvudsak marknadsför och 
säljer dumplings och tillbehörsprodukter. Produkterna produceras i 
Sverige och säljs både via dagligvaruhandeln, egna restauranger och 
via e-handel. Under varumärket Beijing8 lanseras flera produkter 
som tillsammans skapar ett större koncept inom det asiatiska köket. 
Varumärket ägs av Fuud.  

Legendz 
Under varumärket Legendz säljs och marknadsförs funktionsdrycker. 
Varu märket riktar sig mot en yngre målgrupp där design och tonalitet 
tar tydligt avstamp inom spel världen. Samtliga produkter är fria från 
koffein, socker och taurin och finns i smakerna hallon, blåbär och apel
sin. Legendz säljs i daglig varuhandeln och servicehandeln. Varumär
ket är svenskt och ägs av Fuud.

1) Varumärket ägs inte av Fuud. Fuuds rätt till försäljning av Bacoccolis produkter i Norden följer av ett försäljningsavtal.
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Fuuds varumärken, forts.

GI-Boxen
Under varumärket GI-Boxen marknadsförs och säljs närings rika och 
hälsosamma färdigmaträtter. Produkterna tillverkas i Sverige. Maträt
terna säljs via egen e-handel och levereras direkt till slutkonsument.

Foodbox
Foodbox är ett svenskt varumärke som marknadsför och säljer hälso
samma färdigmaträtter inriktade mot sport och träning. Produkterna 
tillverkas i Sverige. Maträtterna säljs främst via träningsanläggningar, 
gym och sporthallar. 

iQ Fuel 
iQ Fuel är ett svenskt varumärke inriktat mot sport och hälsa. Under 
varumärket säljs och marknadsförs funktionsdrycker som med mine
raler, salter och vitaminer ämnar att attrahera en målgrupp inom 
träning. Produkterna  innehåller inget koffein och kan därför säljas 
utan åldersgräns. iQ Fuel säljs i dagligvaruhandeln, servicehandeln 
och online. Varumärket ägs av Fuud.

Juica
Under varumärket Juica säljs och marknadsförs ekologiska, kallpres
sade och icke-pastöriserade juicer. Produkterna  tillverkas i Sverige i en 
av Fuuds egna produktionsanläggningar. Produkterna säljs främst 
online men finns även i mindre grad inom dagligvaruhandeln och 
servicehandeln. Varumärket ägs av Fuud.
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Fuuds varumärken, forts.

Bezzt of Nature
Svenska Bezzt of Nature erbjuder godis och mellanmålsbars med lägre 
mängd socker än konventionella alternativ. Produkterna är sötade 
med sötningsmedel och/eller honung och är fria från palmolja. Bezzt 
of Nature säljs i dagligvaru handeln och servicehandeln. Varumärket 
ägs av Fuud.

Frill 
Frill är en glassliknande produkt med krämig konsistens, med hög 
andel frukt och bär, utan tillsatt socker. Frills produkter är rika på kost
fibrer. Produkterna säljs inom dagligvaruhandeln och servicehandeln. 
Varumärket ägs av Fuud.

Nathalie’s Ekologiska 
Under varumärket Nathalie’s Ekologiska köps färdiga produkter in 
direkt från bönder i Colombia. Produkter inom varumärket innefattar 
torkade frukter och nötblandningar. Produkterna säljs inom dagligva
ruhandeln, servicehandeln och online. Varumärket ägs av Fuud.

Bacoccoli
Varumärket Bacoccoli erbjuder premiumprodukter från Italien som 
choklad, pasta och olivolja. Produkterna säljs inom dagligvaruhan
deln. Varumärket säljs av Fuud i Norden genom ett femårigt försälj
ningsavtal som ingicks i februari 2021.
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Försäljning och distribution
Försäljningen av Fuuds produkter fungerar på olika 
sätt i olika försäljningskanaler. I dagligvaruhandeln 
bedrivs säljarbete både centralt mot till exempel ICA, 
Coop och S-gruppen för att Fuuds varumärken ska bli 
centralt listade och därmed nå fler butiker samt bli 
upptagna i butikskedjornas centrala logistiksystem. 
Parallellt med detta bedrivs säljarbete lokalt mot 
självständiga butiker som kan köpa in Fuuds produk
ter oberoende om de är centralt listade eller ej. I servi
cehandeln är vikten av centrala avtal större då det är 
en mindre andel av servicebutikerna som kan ta 
lokala beslut om sortimentet. Detsamma gäller för 
apoteks- och hälsofackhandeln. Inom försäljningska
nalen e-handel säljer Fuud produkter både centralt 
via till exempel Mathem.se eller Apotea.se, och genom 
egen e-handel via varumärkenas egna hemsidor. 

Fuud bedriver säljarbete i de olika kanalerna både 
genom nyckelpersoner som till exempel försäljnings
direktör och Key Account Managers, samt genom sälj
kårer. I Sverige har Fuud en egen säljkår som är 
utspridd över olika geografiska delar av Sverige. Sälj-
kåren f okuserar i huvudsak på dagligvaruhandeln 
genom att besöka butiker för att tillsammans med 

ansvariga inköpare se till att Fuuds produkter expone
ras på ett bra sätt i butiken. Detta uppnås genom till 
exempel kampanjskyltar, uppmärkta gavlar och 
reklamskyltar. Säljbesöken syftar även till att ta ordrar 
och bredda respektive butiks sortiment av Fuuds 
produkter genom att introducera flera av Fuuds 
 varumärken. Genom Fuuds bredd i produktportföljen 
kan respektive säljare få ut effekt genom att träffa 
flera inköpare i butiken och sälja flera varumärken vid 
samma besök. 

Vid genomförande av förvärvet av Foodbox utökar 
Fuud sin närvaro bland gym, träningsanläggningar 
och sporthallar, och breddar därigenom med en ytter
ligare säljkår på fem säljare som fokuserar på dessa 
försäljningskanaler. Bolaget avser att denna säljkår 
ska bedriva försäljning av en majoritet av Fuuds priori
terade varumärken som passar målgruppen i dessa 
kanaler.

I Finland har Fuud en egen mindre säljkår och i Norge 
arbetar Bolaget med ett externt säljbolag.

Fuud har ett externt huvudlager i mellersta Sverige 
där en stor majoritet av Bolagets produkter lagerhålls. 

Fuuds varumärken, forts.Fuuds varumärken, forts.

Juicekultur
Juicekultur är en serie äkta juicer som både är ekologiska och fria från 
tillsatser, och får lång hållbarhet genom kallpressning och högtrycks
behandling. Juicerna säljs inom dagligvaruhandeln, servicehandeln 
och inom hotell och restauranger. Varumärket ägs av Fuud.

Barfly
Svenska varumärket Barfly lanserades under september 2021 och 
riktar sig mot företagsmarknaden inom hotell, restauranger och 
barer. Juicerna som säljs under varumärket Barfly passar bra för 
blandning av drinkar och får lång  hållbarhet genom kallpressning och 
högtrycksbehandling. Varumärket ägs av Fuud.
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Från detta lager distribueras majoriteten av Fuuds 
produkter via externa parter. Distributionen sker till 
butikskedjornas centrala lager, till lokala butiker, till 
grossister och direkt till konsumenter via ett separat 
e-handelsflöde. Genom Fuuds bredd i produktport
följen skapas synergier i distributionen då flera av 
Fuuds varumärken kan distribueras i samma flöden 
direkt till  slutdestinationen, till exempel en lokal butik 
eller en utvald grossist.

Tillverkning
Fuud har två produktionsanläggningar belägna i 
Stockholmsområdet. Fastigheterna ägs inte av Fuud. 
I den ena produktionsanläggningen produceras 
dumplings till varumärket Beijing8, och i den andra 
anläggningen produceras juicer till varumärkena Juica, 
Juicekultur och Barfly. Genom egen tillverkning av 
dessa två produktkategorier blir Fuud mindre bero
ende av externa leverantörer, samtidigt som Fuud har 
större kontroll över kvalitet och kostnader.

Organisation
Fuud har integrerat de förvärv som genomförts under 
2020 och 2021 i en och samma organisation, för att 
kunna realisera så många synergieffekter som 
möjligt. Bolaget har ett gemensamt huvudkontor i 
Stockholm och har även mindre kontor i respektive 
produktionsanläggning. Organisationen arbetar med 
Fuuds alla varumärken och är uppbyggd med en 
marknadsfunktion, en säljorganisation, en ekonomi
funktion och en funktion som arbetar med produk
tion, inköp och logistik. Den största personalresursen 
i verksamheten är Bolagets säljorganisation.

Regelverk
Bolagets verksamhet består huvudsakligen av tillverk
ning och försäljning av livsmedel. Bolagets verksam
het är därför föremål för ett stort antal lagar och 
regler. De regelverk som främst påverkar Bolagets 
verksamhet utgörs av livsmedelslagstiftning, såsom 
livsmedelslagen, livsmedelsförordningen och Europa
parlamentet och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 
om tillhandahållande av livsmedelsinformation till 
konsumenterna.

Allmän bolagsinformation
FUUD AB (publ), org.nr 559026-8016, är ett svenskt 
publikt aktiebolag med säte i Stockholms kommun, 
som bildades i Sverige den 20 augusti 2015 och regist
rerades vid Bolags verket den 17 september 2015. 
Nuvarande företagsnamn registrerades den 24 juni 
2021. Bolagets företagsnamn och handelsbeteckning 
är FUUD AB (publ) och dess verksamhet bedrivs enligt 
svensk rätt och regleras av aktiebolagslagen 
(2005:551). Identifieringskoden för juridiska personer 
(LEI) avseende Bolaget är 549300S0D3Z3FOYUKS33.

Representanter för Bolaget går att nå per telefon på 
010-16 15 200 och kundservice@fuudunited.com, 
samt på besöksadress Gårdsvägen 10 B, 169 70 Solna. 
Bolagets webbplats är www.fuudunited.com. Obser
vera att information på Bolagets webbplats inte utgör 
en del av detta Prospekt, såvida inte informationen 
införlivats i Prospektet genom hänvisning, se avsnittet 
”Handlingar som införlivas genom hänvisning”. 

Koncernstruktur
Bolaget är moderbolag i Koncernen, vilken per dagen 
för Prospektet består av 21 direkt och indirekt hel- och 
delägda dotterbolag. Nedan framgår Koncernens 
legala struktur.

FUUD AB (publ)

Frill Inc 
100 %

Frill LLC 
100 %

Bezzt AB 
100 %

B8 Sverige AB 
100 %

B8 Tang AB 
100 %

B8 Nao AB 
100 % 

(vilande)

B8 Xin AB 
50 %

B8 Wei AB 
100 %

B8 Chang AB 
100 %

B8 Zong AB 
100 % 

(under fusion)

B8 Food Services 
Finland Oy 

100 %

B8 Food Services 
Norge AS 

100 %

B8 Retail 
Services AB 

100 %

IQ Fuel AB 
100 %

Juica Sverige AB 
100 %

Nathalie ś 
Direct Trade AB 

100 %

Fuud Sverige AB 
100 %

Fuud Norge AS 
100 %

Fuud Finland Oy 
100 %

Add Nutrition AB 
100 %

Zendegij Frill Ltd 
100 %
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Finansiering av verksamheten
Fuud avser att fortsatt finansiera Bolagets verksam
het samt investerings- och rörelsekapitalbehov 
genom löpande kassaflöden från verksamheten och 
genom nettolikvid från Erbjudandet.

Väsentliga förändringar av Bolagets 
låne- och finansieringsstruktur 
Ingen väsentlig förändring har skett avseende 
 Bolagets låne- och finansieringsstruktur sedan den 
31 mars 2022.

Investeringar
Väsentliga investeringar sedan Bolagets senaste 
rapport
Efter den 31 mars 2022 fram till dagen för Prospektet 
har Fuud inte gjort några investeringar som bedöms 
vara av väsentlig karaktär. 

Väsentliga pågående investeringar eller investeringar 
för vilka fasta åtaganden redan gjorts
Bolaget har inga pågående väsentliga investeringar 
eller investeringar för vilka fasta åtaganden redan 
gjorts.

Trender
Utöver vad som beskrivs i “Marknadsöversikt” ovan 
bedömer Fuud att det inte finns några betydande 
kända utvecklingstrender i fråga om produktion, 
försäljning, lager, kostnader och försäljningspriser 
från utgången av det senaste räkenskapsåret fram till 
dagen för Prospektet. 
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Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelse
kapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven 
under den kommande tolvmånadersperioden räknat 
från dagen för Prospektet. Med rörelsekapital avses i 
Prospektet Bolagets möjligheter att få tillgång till 
likvida medel för att fullgöra sina betalningsförpliktel
ser varefter de förfaller till betalning. Bolaget bedö
mer att rörelsekapitalunderskottet uppstår i juli 2022. 
Med beaktande av bedömda kassaflöden har Bolaget 
ett rörelsekapitalunderskott om cirka 74 MSEK för den 
kommande tolvmånadersperioden.

Vid full teckning i Företrädesemission tillförs Bolaget 
cirka 78,1 MSEK före emissionskostnader som bedöms 
uppgå till cirka 12,0 MSEK. Vid fulltecknat Erbjudande 
emitteras 42 431 117 teckningsoptioner, och om dessa 
utnyttjas till fullo erhåller Bolaget ytterligare cirka 
16,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader. 
Nettolikviden om cirka 66,0 MSEK tillsammans med 
den ytterligare likvid som Bolaget tillförs vid fullt 
utnyttjande av teckningsoptionerna bedöms som till
räcklig för att tillgodose Bolagets rörelsekapitalbe
hov för den kommande tolvmånadersperioden. 
I samband med Företrädesemissionen har ett antal 
befintliga aktieägare lämnat teckningsförbindelser 
om cirka 8,8 MSEK, motsvarande cirka 11,3 procent 
av Företrädes emissionen. Därutöver har Bolaget 
ingått avtal om emissionsgarantier med externa 
investerare och befintliga aktieägare i form av en så 
kallad bottengaranti om cirka 53,8 MSEK, motsva
rande cirka 68,9 procent av Företrädesemissionen, 

och en så kallad toppgaranti om cirka 1,0 MSEK, 
motsvarande cirka 1,3 procent av Företrädesemissio
nen. Genom bottengarantin säkerställs, förutsatt att 
teckning sker minst motsvarande teckningsförbindel
serna, att Företrädesemissionen blir tecknad och 
betald upp till cirka 80,2 procent av Företrädesemis
sionen. Genom toppgarantin garanteras att Bolaget 
erhåller en emissionslikvid om toppgarantins storlek. 
Företrädesemissionen omfattas därmed av tecknings
förbindelser och garantiåtaganden till 81,4 procent. 
Dessa åtaganden är emellertid inte säkerställda genom 
bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande 
arrangemang.

Om Företrädesemissionen inte tecknas, och emitte
rade teckningsoptioner inte utnyttjas, till den grad att 
Bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolv
månadersperioden säkerställs, kan Bolaget komma 
att tvingas söka alternativa finansieringsmöjligheter 
såsom ytterligare kapitalanskaffning eller lånefinan
siering, alternativt genomföra kostnadsnedskärningar 
eller bedriva verksamheten i mer återhållsam takt än 
planerat till dess att ytterligare kapital anskaffas. 
Bolaget bedömer möjligheten att erhålla alternativa 
finansieringsmöjligheter som god. För det fall samt
liga alternativa finansieringsmöjligheter skulle miss
lyckas, finns det en risk att Bolaget tvingas revidera 
gällande utvecklingsplaner alternativt överlåta eller 
upphöra med hela eller delar av sin verksamhet.

Redogörelse för rörelsekapital
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Bransch- och verksamhetsrelaterade risker
Fuud är föremål för risker relaterade till förvärv
Fuud genomförde under 2020 och 2021 flera förvärv – 
däribland av Beijing8 och Kling Homie – och planerar 
att expandera genom att förvärva ytterligare bolag. 
Det finns en risk att Fuud inte kan identifiera lämpliga 
förvärvsobjekt eller genomföra bolagsförvärv till för 
Bolaget acceptabla villkor. Det finns även en risk att 
Fuud betalar mer för ett bolag än vad som senare 
visar sig vara affärsmässigt eller att det förvärvade 
bolaget visar sig vara exponerat mot risker som inte 
identifierats före förvärvet. Efter ett förvärv av ett 
bolag finns det en risk att Fuud misslyckas med att 
integrera det förvärvade bolaget på ett önskvärt sätt i 
Koncernen, att förvärvs-, expansions- och integra
tionskostnader blir högre än förväntat och att förvän
tade positiva effekter såsom effektiviseringseffekter 
uteblir eller inte uppnås i förväntad utsträckning. 
Skulle några av dessa risker införlivas kan det ha en 
negativ påverkan på Koncernens verksamhet och 
resultat till följd av bland annat ökade kostnader.

Den 28 mars 2022 ingick Fuud villkorade avtal om 
förvärv av Foodbox och GI-Boxen. Parternas skyldig
heter att genomföra tillträde till aktierna i Foodbox 
och GI-Boxen är villkorade av att Fuud erhåller tillräck
lig finansiering för att kunna erlägga betalning enligt 
avtalen (för mer information om förvärven, se avsnit
tet ”Legala frågor och ägarförhållanden – Väsentliga 
avtal”).  Det finns en risk att Bolaget inte erhåller till
räcklig finansiering och därför inte kan genomföra 

förvärven, vilket skulle kunna få en negativ påverkan 
på Koncernens verksamhet och resultat.

Vid förvärv av bolag åtar sig Fuud i vissa fall att utöver 
en initial köpeskilling utge tilläggsköpeskillingar, 
exempelvis om vissa finansiella mål avseende det 
förvärvade bolaget nås. Fuud har även vid förvärv 
åtagit sig att betala tilläggsköpeskillingar varav två av 
dessa inte har något tak och således kan komma att 
uppgå till betydande belopp. Det finns en risk att 
utbetalning av tilläggsköpeskillingar för framtida 
förvärv och redan avtalade tilläggsköpeskillingar kan 
ha en negativ påverkan på Koncernens resultat och 
finansiella ställning till följd av ökade kostnader.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att någon av 
ovanstående risker inträffar är medelhög. Om någon 
av riskerna skulle inträffa anser Bolaget att den poten
tiellt negativa inverkan är hög.

Fuud är beroende av nyckelkunder
Fuuds försäljning är fördelad på ett förhållandevis 
begränsat aktörer inom främst dagligvaruhandeln. 
Bolagets fyra största kunder stod tillsammans för 
cirka 14 procent av Bolagets totala försäljning under 
2021. Det föreligger en risk att sådana aktörer försöker 
utnyttja sin betydelse för Bolaget i framtida avtalsför
handlingar, vilket skulle kunna leda till lägre margina
ler, sänkta priser och/eller ökade kostnader. Detta 
skulle ha en negativ inverkan på Bolagets resultat.

Riskfaktorer
En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det 
viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Fuud och 
aktiens framtida utveckling.

Nedan beskrivs de risker som per dagen för detta Prospekt bedöms vara väsentliga för Bola
get. De risk faktorer som anges nedan är begränsade till sådana risker som är specifika för 
Bolaget och/eller aktierna och som bedöms vara väsentliga för att fatta ett välgrundat investe
ringsbeslut. 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. Övriga riskfaktorer är inte 
rangordnade efter väsentlighet eller sannolikhet för att risken ska inträffa. Väsentligheten 
bedöms huvudsakligen utifrån två kriterier: (i) sannolikheten att risken inträffar och (ii) omfatt
ningen av den negativa effekten som riskens inträffande kan ha. Bedömningen av sannolikhet 
och potentiell omfattning av negativa konsekvenser baseras på styrelsens kunskap och 
uppfattning per dagen för Prospektet. 
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Eftersom dagligvaruhandeln i Norden är begränsad 
till ett fåtal stora aktörer, vilka även är Bolagets 
största kunder enligt ovan, är det av stor vikt att Bola
get fortsatt upprätthåller en god relation till sådana 
aktörer för att kunna bibehålla och/eller öka Bolagets 
marknadsandel inom dagligvaruhandeln. Fuuds bero
ende av goda kundrelationer förstärks av att Bolaget i 
vissa fall inte har några underliggande skriftliga avtal 
med kunder eller leverantörer utan avtal kommer i 
många fall till stånd genom en offertprocess, alterna
tivt att parterna handlar utifrån ett tidigare mellan 
parterna ingånget avtal vars initiala avtalstid har löpt 
ut men där parterna i samförstånd fortsätter agera i 
enlighet med det ursprungliga avtalet. Detta innebär 
att kunderna normalt inte har förbundit sig att 
beställa några specifika minimivolymer och att de är 
fria att köpa produkter från konkurrenter. Avsakna
den av skriftliga avtal kan medföra osäkerhet om vad 
som gäller mellan parterna, vilket kan leda till försäm
rade relationer och ökad risk för tvister.

Förlust av, eller en väsentligt försämrad relation till, 
en eller flera av Bolagets nyckelkunder skulle kunna få 
en negativ inverkan på Bolagets framtida tillväxt, 
resultat och finansiella ställning till följd av minskad 
nettoomsättning.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att någon av 
ovanstående risker inträffar är medelhög. Om någon 
av riskerna skulle inträffa anser Bolaget att den poten
tiellt negativa inverkan är medelhög.

Fuud är föremål för risker relaterade till produktion
Fuud har två produktionsanläggningar i Sverige. Det 
finns en risk att exempelvis olyckor, felaktiga leveran
ser, maskinfel eller strömavbrott resulterar i oplane
rade avbrott vid Bolagets produktionsanläggningar. 
Uppkomsten av dylika produktionsavbrott eller stör
ningar vid Bolagets produktionsanläggningar kan 
medföra att tillverkningskapaciteten minskar eller att 
produktionen avstannar helt, antingen tillfälligt eller 
under en längre period, med ökade kostnader och 
försämrade förutsättningar för Bolaget att uppfylla 
sina åtaganden mot kund som följd. Detta skulle 
påverka Bolagets resultat och finansiella ställning 
negativt till följd av minskad nettoomsättning och 
ökade kostnader.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att ovanstå
ende risk inträffar är låg. Om risken skulle inträffa 
anser Bolaget att den potentiellt negativa inverkan är 
medelhög.

Fuud är föremål för risker relaterade till nyckelpersoner
Fuuds framtida tillväxt och framgångar beror i hög 
grad på förmågan att kunna rekrytera, behålla och 
utveckla kvalificerade medarbetare. Bolaget är 

särskilt beroende av anställda med kunskap inom 
innovation, marknad och försäljning samt vissa 
anställda – framför allt i företagsledande ställning – 
som besitter lång erfarenhet inom Bolagets verksam
hetsområden och som har långvariga relationer med 
Bolagets kunder och andra intressenter. 

För det fall Fuud inte lyckas behålla eller rekrytera 
kvalificerade anställda skulle det kunna ha en negativ 
påverkan på Bolagets konkurrenskraft och möjlighe
ter att uppnå tillväxt, vilket skulle ha en negativ inver
kan på Bolagets resultat och finansiella ställning till 
följd av minskad nettoomsättning eller att nettoom
sättningen inte utvecklas såsom förutsetts.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att ovanstå
ende risk inträffar är låg. Om risken skulle inträffa 
anser Bolaget att den potentiellt negativa inverkan är 
medelhög.

Fuud är föremål för risker relaterade till leverantörer
För att kunna producera och sälja produkter är Bola
get beroende av att externa leverantörer uppfyller 
överenskomna villkor vad gäller exempelvis mängd, 
kvalitet och leveranstider. Felaktiga, försenade eller 
uteblivna leveranser från leverantörer kan innebära 
att Bolagets leveranser till kund i sin tur försenas eller 
måste avbrytas, blir bristfälliga eller felaktiga. Fuud är 
per dagen för Prospektet särskilt beroende av en leve
rantör och kommer vid genomförande av Förvärven 
av Foodbox och GI-Boxen att vara särskilt beroende av 
två leverantörer som tillsammans kommer att stå för 
en betydande del av Koncernens behov av varuinköp.

Vidare skulle ett leverantörsbyte från en eller fler av 
de leverantörer som Bolaget använder sig av och är 
beroende av att kunna medföra uteblivna eller förse
nade leveranser, med efterföljande försäljningsbort
fall för Bolaget.

För det fall en eller flera av ovanstående risker realise
ras skulle det kunna få en negativ inverkan på Fuuds 
renommé och resultat. Sådan negativ inverkan kan 
särskilt komma till uttryck i ökade kostnader för Bola
get eller minskad netto omsättning.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att någon av 
ovanstående risker inträffar är medelhög. Om någon 
av riskerna skulle inträffa anser Bolaget att den poten
tiellt negativa inverkan är låg.

Fuud är föremål för risker relaterade till 
konsumentbeteende och trender
Människors intresse för hälsa och välbefinnande ökar. 
Detta innebär att allt fler konsumenter idag efterfrå
gar hälsosamma livsmedel. Konsumenter ändrar dock 
sina inköps beteenden och nya konsumtionstrender 
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kommer och går. Det finns en risk att Bolaget inte i tid 
fångar upp sådana förändrade konsumtionsbeteen
den och/eller att det leder till en vikande efterfrågan 
på Koncernens produkter, vilket riskerar få en negativ 
påverkan på Koncernens omsättning till följd av mins
kad konkurrenskraft gentemot konkurrenter och/eller 
minskade intäkter.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att ovanstå
ende risk inträffar är låg. Om risken skulle inträffa 
anser Bolaget att den potentiellt negativa inverkan är 
medelhög.

Fuud är föremål för risker relaterade till konkurrens
Fuud är verksamt i en konkurrensutsatt bransch. 
Konkurrenter kan komma att erbjuda produkter som 
är mer prisvärda, kvalitativa eller i övrigt mer efter
traktade än en eller flera av produkterna i Fuuds 
erbjudande. Vidare kan konkurrenter förfoga över 
större resurser och bättre förutsättningar i övrigt för 
att nå framgångsrik produktutveckling och marknads
bearbetning. För att anpassa sig till konkurrenssitua
tionen kan Bolaget exempelvis tvingas göra kostnads
krävande investeringar, omstruktureringar eller pris
sänkningar, vilket skulle kunna få en negativ inverkan 
på Bolagets resultat till följd av ökade kostnader och 
försämrade marginaler. Konkurrens situationen kan 
även kräva att Bolaget utvecklar nya produkter, vilket, 
i den mån Bolaget inte kan eller lyckas leva upp till 
sådana krav, kan resultera i förlust av kunder och att 
Bolaget inte kan förverkliga sin tillväxtstrategi. Detta 
kan leda till att Fuuds nettoomsättning och lönsamhet 
minskar, eller inte ökar i den mån som Bolaget förut
sett, vilket kan få en väsentlig negativ inverkan på 
Bolagets resultat och finansiella  ställning.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att ovanstå
ende risk inträffar är medelhög. Om risken skulle 
inträffa anser Bolaget att den potentiellt negativa 
inverkan är medelhög.

Fuud är föremål för risker relaterade till produktkvalitet
Fuuds förmåga att erbjuda högkvalitativa produkter 
till kunder och slutkunder är av stor betydelse för 
Bolagets fortsatta marknadsetablering. För att lyckas 
behålla kundernas och marknadens förtroende är det 
av stor vikt att Bolagets produkter fortsatt uppnår 
hög kvalitet. Bolaget kan därtill komma att bli föremål 
för produktansvarsanspråk eller andra anspråk vid 
eventuella fel i Bolagets produkter eller om  Bolagets 
produkter orsakar, eller påstås orsaka, personskada. 
Om Fuuds produkter är defekta kan Bolaget tvingas 
återkalla dem. Ersättningsskyldigheten för felaktiga 
och skadliga produkter regleras av lag och av Bolaget 
ingångna avtal. Vid korrekta kundreklamationer är 
Bolaget typiskt sett skyldigt att åtgärda eller ersätta 
de felaktiga produkterna samt i vissa fall ersättnings

skyldigt för skador och förluster som drabbar kunden 
på grund av felaktiga produkter. För det fall Bolaget 
inte kan göra sådant ansvar gällande mot en leveran
tör eller om felansvaret inte täcks av Koncernens 
försäkring, står  Bolaget för ansvaret gentemot kund, 
vilket riskerar få negativ påverkan på Koncernens 
resultat och finansiella ställning till följd av ökade 
kostnader. Vidare kan förekomsten av åter kallelser 
och felaktiga produkter ha en negativ inverkan på 
Bolagets resultat med anledning av att varor i varula
ger inte kan säljas samt Bolagets renommé och möjlig
heter att förverkliga sin tillväxtstrategi. Sådan negativ 
inverkan kan särskilt komma till uttryck i försämrat 
resultat till följd av minskad nettoomsättning.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att någon av 
ovan stående risker inträffar är låg. Om någon av 
riskerna skulle inträffa anser Bolaget att den potenti
ellt negativa inverkan är medelhög.

Fuud är föremål för risker relaterade till råvarupriser
Fuud och dess leverantörer använder ett stort antal 
olika råvaror för tillverkningen av Koncernens produk
ter. Fuud är därför exponerat för risker kopplade till 
prisbildningen på, och tillgången till, dessa råvaror. 
Råvaruprisutvecklingen är i hög utsträckning kopplad 
till utbud och efterfrågan, som ligger utom Bolagets 
kontroll. Priset på och tillgången till vissa råvaror 
påverkas även av geopolitiska händelser, tullar och 
sanktioner och andra eventuella handelshinder (se 
även ”Fuud är föremål för risker relaterade till makroeko-
nomiska förändringar” nedan). Vid förändringar i råva
rukostnaden ändrar typiskt sett Fuud priset mot sina 
kunder, vilka främst utgörs av ett begränsat antal 
aktörer inom dagligvaruhandeln, i prisrevideringar 
som vanligtvis sker ett par gånger om året. Det är 
emellertid inte alltid som Fuud kan få igenom prishöj
ningar till kund så snabbt eller i den utsträckning som 
Fuud skulle behöva för att kompensera för de ökade 
kostnaderna, framför allt inte i det korta perspektivet. 
För det fall Fuud inte får igenom prishöjningar mot 
kund skulle det kunna få en negativ inverkan på Bola
gets resultat och finansiella ställning till följd av ökade 
kostnader och försämrade marginaler.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att ovanstå
ende risk inträffar är hög. Om risken skulle inträffa 
anser Bolaget att den potentiellt negativa inverkan är 
låg.

Fuud är föremål för risker relaterade till 
makroekonomiska förändringar
Koncernens verksamhet och försäljning påverkas av 
det allmänna ekonomiska och säkerhetspolitiska läget 
och  stabiliteten på de marknader där man bedriver 
verksamhet. Inköpskostnader och efterfrågan på 
produkter påverkas av de allmänna makroekono
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miska förhållandena, såsom  perioder med lägre 
ekonomisk tillväxt eller lågkonjunkturer, inflation eller 
deflation eller säkerhetspolitisk osäkerhet. Under 
inledningen av 2022 har relationen mellan Ryssland 
och Ukraina kraftigt försämrats och den 24 februari 
2022 invaderade Ryssland Ukraina. Koncernen bedri
ver ingen verksamhet i de områden som är direkt 
påverkade av Rysslands invasion av Ukraina, men situ
ationen präglas av stor osäkerhet och händelseförlop
pet är oförutsägbart, såväl i Ryssland och Ukraina 
som i det geografiska närområdet. Det finns en risk 
att situationen i Östeuropa kommer att påverka de 
marknader som Fuud är verksamt på, särskilt om 
konflikten trappas upp ytterligare, blir långvarig eller 
sprider sig till andra länder.

Koncernens omsättning är vidare direkt beroende av 
omsättningen av funktionella livsmedel inom daglig
varuhandeln. Funktionella livsmedel har hitintills visat 
på god marknads tillväxt, men det finns en risk att 
denna marknad är särskilt känslig för makroekono
miska förändringar. En allmän nedgång i ekonomin, 
försämrad köpkraft hos kunder, försämrat säkerhets
politiskt läge och/eller förändrade konsument trender 
kan leda till en minskad efterfrågan på merparten av 
de produkter som Fuud säljer, vilket riskerar få en 
negativ påverkan på Bolagets resultat på grund av 
minskade intäkter.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att någon av 
ovan stående risker inträffar är låg. Om någon av 
riskerna skulle inträffa anser Bolaget att den potenti
ellt negativa inverkan är medelhög.

Fuud är föremål för risker relaterade till IT
Fuuds förmåga att på ett effektivt sätt hantera verk
samheten är beroende av tillförlitligheten, funktiona
liteten, under hållet, driften och den fortsatta utveck
lingen av Bolagets IT-system. Sådana system kan 
störas av bland annat mjuk varufel, datavirus, sabo
tage och fysiska skador. Inom Bolaget används 
IT-system bland annat för att köpa in, sälja och 
 leverera produkter, fakturera kunder samt hantera 
order och lager. Avbrott eller störningar i Bolagets 
IT-system kan leda till att verksamheten under en viss 
tid inte kan bedrivas som planerat, exempelvis med 
anledning av produktionsavbrott eller svårigheter att 
leverera produkter, vilket skulle påverka Bolagets 
resultat negativt till följd av minskad nettoomsättning 
och ökade kostnader.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att ovanstå
ende risk inträffar är låg. Om risken skulle inträffa 
anser Bolaget att den potentiellt negativa inverkan är 
låg.

Legala risker
Fuud är föremål för risker relaterade till tillstånd och 
certifieringar
Fuud bedriver genom sina dotterbolag flera 
livsmedels anläggningar och är därmed föremål för 
regelbundna livsmedelskontroller, såväl föranmälda 
som oanmälda. Ansvaret för livsmedelskontrollen 
delas mellan kommuner, länsstyrelser och Livsmed
elsverket. Vid livsmedelskontrollerna granskas och 
kontrolleras huruvida Koncernens dotterbolag uppfyl
ler kraven i livsmedelslagen avseende bland annat 
lokaler och utrustning, råvarukvalitet och livsmedels
förvaring, renhetskrav och arbetssätt, samt livsmed
elsinformation och livsmedelsmärkning. Resultatet 
från livsmedelskontroller kan leda till att avvikelser 
uppmärksammas som behöver åtgärdas, vilket i sin 
tur kan leda till ytterligare kontroller och ökade 
kontrollavgifter. Om avvikelser finns kvar eller är 
 allvarliga kan kontrollmyndigheten behöva fatta 
beslut om att till exempel begränsa eller förbjuda att 
ett livsmedel släpps på marknaden, avbryta driften 
eller tillfälligt stänga hela eller delar av en verksamhet 
under en tidsperiod eller tillfälligt eller permanent 
återkalla en livsmedelsanläggnings godkännande.

Vidare är flertalet av Fuuds dotterbolag certifierade, 
bland annat i enlighet med IP Livsmedel. IP Livsmedel-
certifiering är ett kvalitetsprogram för livsmedelsföre
tag, som kvalitetssäkrar allt från förädling till lager, 
packeri, grossist och distribution och är ofta en förut
sättning för att få leverera produkter till aktörer inom 
dagligvaruhandeln. IP-certifikat förnyas vartannat år 
om ett antal förutsättningar är uppfyllda, bland annat 
att anslutningsvillkoren fortsatt är uppfyllda, att en 
årlig avgift betalas och att verksamheten har blivit 
godkänd vid revision. I händelse av att Bolaget inte 
skulle uppfylla ovannämnda förutsättningar för ett 
förnyat IP-certifikat, finns det en risk att Bolaget inte 
får leverera sina produkter till särskilt viktiga aktörer 
inom dagligvaruhandeln.

Om Fuud inte lyckas uppnå de krav som ställs vid 
inspektioner och/eller revisioner från myndigheter 
och andra marknadsaktörer med indragna tillstånd 
eller certifieringar som konsekvens, riskerar det att få 
en negativ påverkan på Koncernens resultat till följd 
av minskade intäkter. 

Bolaget bedömer att sannolikheten för att någon av 
ovan stående risker inträffar är låg. Om någon av 
riskerna skulle inträffa anser Bolaget att den potenti
ellt negativa inverkan är medelhög.
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Fuud är föremål för risker relaterade till immateriella 
rättigheter
Fuud har idag immaterialrättsligt skydd för tretton 
varumärken i Europa. Utöver registrerbara immate
riella rättigheter innehar Bolaget oregistrerade imma
teriella rättigheter såsom företagshemligheter och 
know-how. Om Bolagets ansökningar skulle nekas 
eller om Bolaget skulle försumma  förnyelse- eller 
avgiftsfrister för sina registrerade immateriella rättig
heter kan det medföra att Bolaget inte längre kan 
använda sagda immateriella rättigheter, vilket skulle 
kunna ha negativa konsekvenser för Bolagets konkur
renskraft.  Bolaget kan också komma att utsättas för 
intrång i dess immateriella rättigheter. Sådana intrång 
kan leda till förväxling och medföra renomméskador 
som Bolaget arbetat upp över tid. Det föreligger också 
en risk att anställnings-, konsult- och leverantörsavtal 
samt avtal med övriga samarbetspartners är bristfäl
liga med hänsyn till allokering av immateriella rättig
heter och sekretessåtaganden. 

För det fall en eller flera av ovanstående risker realise
ras skulle det kunna få en väsentlig negativ inverkan 
på Fuuds tillväxtmöjligheter, resultat och finansiella 
ställning. Sådan väsentlig negativ inverkan kan särskilt 
komma till uttryck i minskad nettoomsättning om 
Bolaget inte kan bedriva sin verksamhet och använda 
sina varumärken på det sätt som förutsetts.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att någon av 
ovan stående risker inträffar är låg. Om någon av 
riskerna skulle inträffa anser Bolaget att den potenti
ellt negativa inverkan är låg.

Finansiella risker
Fuud är beroende av kapital för att finansiera Bolagets 
verksamhet
Bolagets verksamhet har förbrukat betydande kapital 
sedan starten. Bolagets kassaflöde från den löpande 
verksamheten för räkenskapsåret 1 januari 2020 till 
31 december 2020 uppgick till cirka –0,4 MSEK, och för 
räkenskapsåret 1 januari 2021 till 31 december 2021 
till cirka –67,0 MSEK.1) Bolaget förväntar sig att kostna
der inom den löpande verksamheten kommer att 
fortsätta vara betydande och kan även öka  kraftigt i 
samband med expansion. Det kan inte med säkerhet 
sägas huruvida Bolaget kommer kunna generera till
räckliga medel för framtida finansiering av sin verk
samhet. Det finns en risk att extern finansiering inte 
kan anskaffas när behov uppstår eller att det inte kan 
anskaffas på för Bolaget acceptabla villkor. Under 
antagande att Företrädesemissionen  fulltecknas 
anser styrelsen dock att Bolaget har tillräcklig finan
siering för att genomföra den föreliggande 

 tillväxt planen under den kommande tolvmånaderspe
rioden.  Bolaget har baserat denna bedömning på 
antaganden som kan visa sig vara felaktiga, och Bola
get skulle kunna förbruka sina kapitalresurser tidigare 
än vad som nu förväntas.

Om Bolaget inte har möjlighet att anskaffa kapital vid 
behov eller på förmånliga villkor skulle detta kunna 
tvinga Bolaget att försena, minska eller upphöra med 
sina tillväxtplaner alternativt överlåta eller upphöra 
med delar av eller hela sin verksamhet, vilket riskerar 
få negativ påverkan på Koncernens verksamhet och 
resultat till följd av lägre tillväxt och/eller minskad 
verksamhet.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att någon av 
ovan stående risker inträffar är låg. Om någon av 
riskerna skulle inträffa anser Bolaget att den potenti
ellt negativa inverkan är hög.

Fuud är föremål för valutarisker
Valutakursrisk är risken för att verkligt värde eller 
framtida kassaflöden varierar på grund av föränd
ringar i utländska valutakurser. Denna exponering 
uppstår vid inköp och/eller försäljningar i främmande 
valuta. I och med att förfallotiden på kundfordringar 
och leverantörsskulder är kort medför detta att kurs
risken i kommersiella flöden är begränsad. Koncernen 
påverkas även av valutarisker vid omräkning av netto
tillgångar i utländska dotterbolag till SEK samt vid 
koncernintern finansiering. Omräkning av de utländ
ska  verksamheternas nettotillgångar sker från EUR, 
NOK, GBP och USD till SEK. För år 2021 har omräk
ningen av de utländska dotterbolagen påverkat 
Koncernens egna kapital med 2 588 TSEK. Det är fram
förallt kursförändringen i USD som påverkar omräk
ningsdifferensens storlek. En förändring i valutakur
ser med fem (5) procent påverkar Koncernens  resultat 
och skulle ha gett en effekt på omsättningen med 
266 TSEK 2021 och årets totalresultat för Koncernen 
med 3 126 TSEK 2021. Om Koncernen i än större 
utsträckning etablerar sig globalt kommer Koncernen 
att exponeras i större utsträckning för valutakursfluk
tuationer. Kraftiga  valutakursfluktuationer riskerar få 
negativ påverkan på  Bolagets resultat och finansiella 
ställning till följd av att t illgångar eller intäkter i 
utländska valutor kan komma att värderas lägre gent
emot Koncernens redovisningsvaluta SEK.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att ovanstå
ende risk inträffar är medelhög. Om risken skulle 
inträffa anser Bolaget att den potentiellt negativa 
inverkan är låg.

1) Angående jämförelsesiffror i finansiell information: Fuud förvärvade samtliga aktier i BEEZT AB den 15 december 2020. Detta förvärv redovi
sas enligt principerna för omvänt förvärv. Därför visas endast jämförelsesiffror för nettoomsättning och resultat för de förvärvade bolagen 
för perioden 15 december 2020 till 31 december 2020 samt för BEZZT AB för helåret.



Inbjudan till teckning av units i FUUD AB (publ)

Riskfaktorer

30

Fuud är föremål för ränterisker
Ränterisk är risken för att förändring i marknadsrän
tor  påverkar resultat och kassaflöde. Bolaget har per 
dagen för Prospektet räntekostnader hänförligt till det 
kvarvarande konvertibellånet om 3,5 MSEK som emit
terades den 22 april 2021 och en lånefinansiering om 
45 MSEK från Formue Nord Markedsneutral A/S som 
upptogs den 28 februari 2022. Konvertibellånet förfal
ler till betalning den 15 maj 2024 och löper med en 
årlig ränta om sex (6) procent och lånefinansieringen 
löper till och med registrering av Företrädes-
emissionen hos Bolagsverket med en månatlig ränta 
om en (1) procent. För mer information om lånefinan
sieringen, se ”Legala frågor och ägarförhållanden – 
Väsentliga avtal”. Bolagets räntekostnader kan öka 
framöver om  Bolaget tvingas uppta ytterligare lånefi
nansiering på grund av att annat externt kapital vid 
behov inte kan inhämtas på för Bolaget acceptabla 
villkor. Det finns vidare en risk att  Bolagets nuvarande 
eller framtida räntekostnader kan öka på grund av 
räntefluktuationer. Om Bolaget tvingas uppta 
 ytterligare lånefinansiering eller drabbas av 
räntefluktua tioner kan det ha en negativ påverkan på 
Koncernens kassaflöde och resultat till följd av ökade 
kostnader. 

Bolaget bedömer att sannolikheten för att ovanstå
ende risk inträffar är låg. Om risken skulle inträffa 
anser Bolaget att den potentiellt negativa inverkan är 
medelhög.

Risker relaterade till värdepapperen och 
Erbjudandet
Aktiekursen kan vara volatil och kursutvecklingen 
är beroende av en rad faktorer
Fuuds aktier är noterade på First North. Befintliga och 
presumtiva aktieägare bör beakta att det är förenat 
med hög risk att investera i värdepapper relaterade till 
Bolaget då aktiekursen kan fluktuera stort. Bolagets 
aktie har under perioden 1 juni 2021 – 31 maj 2022 
handlats i intervallet 0,32–1,66 SEK med en genomsnitt
lig kursrörelse om –0,59 procent per handelsdag. 
Sådana fluktuationer är inte nödvändigtvis hänförliga 
till enbart Bolagets prestation utan kan även härledas 
till den allmänna marknadsutvecklingen, makroeko
nomiska faktorer, rådande investeringsklimat, utbud 
och efterfrågan på aktier och andra orsaker med eller 
utan tydlig koppling till Bolaget. Det är därför inte 
möjligt att på förhand förutse framtida kursrörelser 
och det är möjligt att dessa faktorer genom enskild 
verkan eller samverkan negativt kan påverka värdet 
av en investerares aktieinnehav. I de fall aktiv handel 
med god volym skulle saknas kan aktietransaktioner 
till önskad kurs vara svåra eller omöjliga att genom
föra. Under tidsperioden enligt ovan uppgick den 
genomsnittliga handelsvolymen per handelsdag till 
cirka 992 950 aktier, motsvarande cirka 0,23 procent 
av utestående aktier.

Framtida utspädning
Fuud kan i framtiden komma att besluta om emission 
av ytterligare aktier eller andra värdepapper vilka 
berättigar till konvertering eller teckning av aktier för 
att anskaffa kapital eller fullgöra Bolagets skyldighet 
att enligt ingångna överlåtelseavtal utge tilläggsköpe
skillingar i form av aktier. Alla sådana emissioner kan 
minska det proportionella ägandet och röstandelen 
för innehavare av aktier i Bolaget samt vinst per aktie i 
Bolaget, och en eventuell nyemission kan få negativ 
effekt på aktiernas marknadspris.

För aktieägare som helt eller delvis väljer att inte 
utnyttja eller sälja sina uniträtter i Erbjudandet 
kommer uniträtterna att förfalla och bli värdelösa. 
Vidare kommer aktie ägares proportionella ägande 
och rösträtt i Fuud att minska för det fall dessa helt 
eller delvis väljer att inte delta i Erbjudandet. Aktie-
ägare som väljer att inte delta i Erbjudandet kommer 
för det fall att Erbjudandet fulltecknas att få sin 
ägarandel utspädd med cirka 44,4 procent. Om de 
teckningsoptioner som emitteras inom ramen för 
Erbjudandet utnyttjas till fullo kommer den totala 
utspädningen av ägarandelen att motsvara cirka 
47,4 procent. Vidare innebär utspädningen att aktieä
garens relativa röststyrka vid bolagsstämma minskar 
samt att aktieägarens andel i Bolagets vinst samt 
eventuellt överskott vid likvidation minskar. Om en 
aktieägare väljer att sälja sina outnyttjade uniträtter 
eller om dessa uniträtter säljs på aktieägarens vägnar 
finns det en risk att den ersättning aktieägaren erhål
ler för uniträtterna på marknaden inte motsvarar den 
ekonomiska utspädningen i aktieägarens ägande 
efter att Erbjudandet genomförts.

Ej säkerställda teckningsförbindelser och 
emissionsgarantier
Emissionsgarantier har lämnats av externa investe
rare och befintliga aktieägare och teckningsförbindel
ser har lämnats av ett antal befintliga aktieägare i 
Bolaget. De som har lämnat emissionsgarantier och 
teckningsförbindelser är medvetna om att åtagan
dena innebär en juridiskt bindande förpliktelse gente
mot Bolaget och förpliktar sig därigenom att hålla 
erforderliga medel tillgängliga för det fall åtagandena 
aktualiseras. Då emissionsgarantierna och tecknings
förbindelserna inte är säkerställda genom pantsätt
ning, spärrmedel eller något liknande arrangemang 
finns det dock en risk för att någon eller några av dem 
som har lämnat emissionsgarantier eller teckningsför
bindelser inte kan uppfylla sina åtaganden. Uppfylls 
inte nämnda emissionsgarantier och tecknings-
förbindelser kan det medföra att Företrädesemissio
nen inte fulltecknas och att Bolaget således får in 
mindre kapital än planerat, vilket skulle inverka nega
tivt på Bolagets finansiella ställning.
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Fuuds möjlighet att lämna utdelning i framtiden kan 
vara begränsad och är beroende av flera faktorer
Fuud befinner sig i en tillväxtfas och någon utdelning 
har hittills inte lämnats av Bolaget. Eventuella fram
tida utdelningar och storleken på sådana utdelningar 
beror på Bolagets framtida resultat, finansiella ställ
ning, kassaflöden,  rörelsekapitalbehov och andra 
faktorer. Det finns en risk att Bolaget beslutar att åter
investera eventuell framtida vinst i verksamheten, att 
Bolagets aktieägare beslutar att inte betala utdel
ningar i framtiden eller att Bolaget inte kommer att ha 
tillräckliga medel för att betala utdelningar. För det fall 
ingen utdelning lämnas kommer en investerares even
tuella avkastning att vara beroende av aktiekursens 
framtida utveckling.
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Allmän information
Erbjudandet avser teckning av units bestående av 
aktier (ISIN-kod SE0015988134) och teckningsoptioner 
av serie TO 2 (ISIN-kod SE0018013286). Varje unit 
består av åtta (8) aktier och en (1) teckningsoption av 
serie TO 2. 

Aktierna i Fuud har utgivits i enlighet med aktie-
bolagslagen (2005:551). Per dagen för Prospektet 
finns endast ett aktieslag i Bolaget. Samtliga emitte
rade aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara. 
Aktierna i Bolaget är denominerade i SEK. Per dagen 
för Prospektet finns 424 311 178 aktier utestående i 
 Bolaget. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,05 SEK.

Varje teckningsoption av serie TO 2 som emitteras 
med anledning av Erbjudandet ger innehavaren rätt 
att under perioden och från och med den 11 november 
2022 till och med den 25 november 2022 teckna en (1) 
ny aktie i Fuud till en kurs om 0,38 SEK. Teckningsop
tionerna ska registreras av Euroclear Sweden i ett 
avstämningsregister, vilket innebär att tecknings-
optionsbevis inte kommer att utfärdas. För fullständiga 
villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 hänvisas till 
”Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 i FUUD AB 
(publ)” som finns tillgängliga på Bolagets webbplats, 
www.fuudunited.com.

Vissa rättigheter förenade med aktierna
Rättigheterna förenade med aktier emitterade av 
Bolaget kan endast ändras enligt de förfaranden som 
anges i aktiebolagslagen (2005:551). 

Rösträtt
Samtliga aktier i Bolaget berättigar innehavaren till en 
röst på bolagsstämma och varje aktieägare har rätt 
att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i 
Bolaget. 

Företrädesrätt till nya aktier m.m.
Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner 
eller konvertibler vid en kontantemission eller kvitt
ningsemission har aktieägarna som huvudregel enligt 
aktiebolagslagen (2005:551) företrädesrätt att teckna 
sådana värdepapper i förhållande till antalet aktier 
som innehades före emissionen.

Rätt till utdelning och behållning vid likvidation
Samtliga aktier i Bolaget ger lika rätt till vinstutdelning 
samt till Bolagets tillgångar och eventuella överskott i 
händelse av likvidation. Beslut om vinstutdelning 
fattas av bolagsstämman. Rätt till vinstutdelning 
 tillkommer den som på av bolagsstämman beslutad 
avstämningsdag är upptagen som innehavare av 
aktier i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. 
Vinstutdelningen ombesörjs av Euroclear Sweden och 
utbetalas normalt till aktieägarna som ett kontant 
belopp men kan även ske i annat än kontanter 
(sak utdelning). Om aktieägarna inte kan nås genom 
Euroclear Sweden, kvarstår aktieägarens fordran på 
Bolaget avseende vinstutdelningsbeloppet under en 
tid som begränsas genom regler om tioårig preskrip
tion. Vid preskription tillfaller vinstutdelningsbeloppet 
Bolaget. 

Det finns inga restriktioner avseende rätten till vinst
utdelning för aktieägare bosatta utanför Sverige. 
Aktieägare som inte har skattemässig hemvist i 
Sverige är normalt föremål för svensk kupongskatt.

Offentliga uppköpserbjudanden, budplikt 
och tvångsinlösen
Bolagets aktier omfattas av de regler om offentliga 
uppköpserbjudanden som utfärdats av Kollegiet för 
svensk bolagsstyrning: Takeover-regler för vissa 
handelsplattformar (”Takeoverreglerna”). Ett offent
ligt uppköpserbjudande kan gälla alla eller en del av 
aktierna i ett bolag, och kan antingen vara frivilligt 
eller obligatoriskt (så kallad budplikt). Budplikt 
uppstår när en aktieägare, ensam eller tillsammans 
med närstående, uppnår ett innehav som represente
rar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier 
i ett bolag.

Om styrelsen eller verkställande direktören i Fuud, på 
grund av information som härrör från den som avser 
att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende 
aktierna i Bolaget, har grundad anledning att anta att 
ett sådant erbjudande är nära förestående, eller om 
ett sådant erbjudande har lämnats, får Fuud enligt 
Takeoverreglerna endast efter beslut av bolagsstäm
man vidta åtgärder som är ägnade att försämra förut
sättningarna för erbjudandets lämnande eller genom
förande. Fuud får oaktat detta söka efter alternativa 
erbjudanden.

Information om värdepapperen
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Under ett offentligt uppköpserbjudande står det 
aktieägarna fritt att bestämma huruvida de önskar 
avyttra sina aktier i det offentliga uppköpserbjudan
det. Efter ett offentligt uppköpserbjudande kan den 
som lämnat erbjudandet, under vissa förutsättningar, 
vara berättigad att lösa in resterande aktieägare i 
enlighet med reglerna om tvångsinlösen i 22 kap. 
aktiebolagslagen (2005:551). 

Aktierna i Fuud är inte föremål för något erbjudande 
som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller 
lösningsskyldighet. Inga offentliga uppköpsbuderbju
danden har heller lämnats avseende aktierna under 
innevarande eller föregående räkenskapsår.

Central värdepappersförvaring
Aktierna i Fuud är registrerade i ett elektroniskt 
avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om 
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella 
instrument. Detta elektroniska avstämningsregister 
hanteras av Euroclear Sweden AB, Box 191, 
101 23 Stockholm. Inga aktiebrev har utfärdats för 
Bolagets aktier.

Bemyndigande för Erbjudandet
Vid årsstämma i Bolaget den 22 juni 2021 beslutades 
det att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för 
bolagsordningens för var tids gränser för aktier och 
aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden 
fram till nästa årsstämma, besluta om emission av 
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med 
eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant 
 emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse 
om apport, kvittning eller kontant betalning.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att 
 emissioner ska kunna ske för att öka bolagets finan
siella flexibilitet samt möjliggöra för bolaget att helt 
eller delvis finansiera eventuella företagsförvärv eller 
förvärv av verksamheter genom att emittera finan
siella instrument som likvid i samband med avtal om 
förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana 
förvärv.

Beslut avseende Erbjudandet
Styrelsen för Bolaget beslutade, med stöd av bemyn
digande lämnat vid årsstämman i Bolaget den 22 juni 
2021, om Företrädesemissionen. 

Skatterelaterade frågor 
Skattelagstiftningen i investerarens hemland och 
Sverige kan inverka på eventuella inkomster som 
erhålls från de värdepapper som erbjuds genom Erbju
dandet. Beskattning av eventuell utdelning, liksom 
 kapitalvinstbeskattning och regler om kapitalförluster 
vid avyttring av värdepapper, beror på varje enskild 
aktieägares specifika situation. Särskilda skatteregler 
gäller för vissa typer av skattskyldiga, exempelvis 
investmentföretag och försäkringsföretag, och vissa 
typer av investeringsformer. Varje innehavare av värde
papper 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 skatte avtal.
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Erbjudandet
Vid styrelsemöte den 20 maj 2022 beslutade styrelsen 
för Fuud, med stöd av bemyndigande från årsstäm
man den 22 juni 2021, om en nyemission av högst 
42 431 117 units med företrädesrätt för Bolagets 
aktieägare. Även allmänheten kan teckna units utan 
företrädesrätt i Företrädesemissionen. Vid fullteck
ning av Erbjudandet tillförs Bolaget initialt cirka 78,1 
MSEK före emissionskostnader som förväntas uppgå 
till cirka 12,0 MSEK.

Utspädning
Genom Företrädesemissionen kan Bolagets aktie-
kapital öka med högst 16 972 446,8 SEK genom 
nyemission av högst 339 448 936 aktier, motsvarande 
en utspädning om cirka 44,44 procent av rösterna och 
kapitalet i Bolaget. Utspädningen är baserad på anta
let emitterade aktier per dagen för detta Prospekt. 

Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 
inom ramen för Företrädesemissionen kan aktiekapi
talet öka med ytterligare högst 2 121 555,85 SEK och 
antalet aktier öka med ytterligare högst 42 431 117 
aktier, motsvarande en utspädningseffekt om ytterli
gare 5,26 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget 
givet fulltecknad Företrädesemission.

Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 3 juni 2022 är 
aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna 
units i Före trädesemissionen i relation till tidigare 
innehav varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) uniträtt 
och tio (10) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna 
en (1) unit. Varje (1) unit består av åtta (8) nyemitte
rade aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av 
serie TO 2, vilket innebär att det högst kommer att 
emitteras 42 431 117 teckningsoptioner av serie TO 2 i 
Företrädesemissionen.

Teckningskurs
Teckningskursen är 1,84 SEK per unit, vilket innebär 
att priset per aktie är fastställt till 0,23 SEK. Tecknings
optionerna är vederlagsfria. Courtage utgår ej.

Teckningsoption av serie TO 2
En (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teck
ning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 
0,38 SEK per aktie under perioden från och med den 
11 november 2022 till och med den 25 november 
2022. 

Teckningsoptioner av serie TO 2 avses vara föremål 
för handel på First North från dess att konvertering av 
BTU har skett i Euroclear Swedens system till och med 
den 25 november 2022 och kommer att handlas i SEK. 
Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0018013286.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt 
till deltagande i Företrädes emissionen var den 3 juni 
2022. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt 
till deltagande i Företrädesemissionen var den 1 juni 
2022. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till 
deltagande i Företrädesemissionen var den 2 juni 2022.

Teckningsperiod
Teckning av units ska ske under perioden från och 
med den 9 juni 2022 till och med den 23 juni 2022. 
Efter teckningsperiodens utgång blir outnyttjade 
uniträtter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. 
Outnyttjade uniträtter bokas bort från respektive 
aktieägares VPkonto utan särskild avisering från 
Euroclear Sweden. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig 
rätten att förlänga teckningsperioden. En eventuell 
förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget 
genom pressmeddelande senast den 23 juni 2022.

Handel med uniträtter
Handel med uniträtter äger rum på First North under 
perioden från och med den 9 juni 2022 till och med 
den 20 juni 2022 under handelsbeteckningen FUUD UR 
(ISIN-kod: SE0018015562). Aktieägare ska vända sig 
direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforder
liga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av 
uniträtter. Uniträtter som förvärvas under ovan 
nämnda handelsperiod ger, under teckningsperioden, 
samma rätt att teckna units som de uniträtter aktie-
ägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på 
avstämnings dagen. Erhållna uniträtter måste antingen 
användas för teckning senast den 23 juni 2022 eller 
avyttras senast den 20 juni 2022 för att inte förfalla 
värdelösa.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar
Direktregistrerade aktieägare i Euroclear Sweden
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på 
avstämningsdagen den 3 juni 2022 var registrerade hos 
Euroclear Sweden, erhåller förtryckt emissionsredovis
ning med vidhängande inbetalningsavi, samt folder 
innehållande en sammanfattning av villkor för Företrä
desemissionen med hänvisning till fullständigt 
Prospekt. Information kommer att finnas tillgänglig på 

Villkor och anvisningar
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Nordic Issuings webbplats, www.nordic-issuing.se, och 
på Bolagets webbplats, www.fuudunited.com för 
nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till 
aktieboken särskilt förda förteckning över pant havare 
med flera, erhåller inte någon information utan under
rättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av 
uniträtter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förval
tarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhål
ler ingen emissionsredovisning, dock utsändes folder 
innehållande en sammanfattning av villkor för Före
trädesemissionen med hänvisning till fullständigt 
Prospekt. Teckning och betalning ska istället ske i 
enlighet med anvisningar från respektive bank eller 
förvaltare. Observera att i det fall nyttjande av 
uniträtter sker via en bank respektive förvaltare bör 
detta ske tidigt i teckningsperioden på grund av att 
respektive bank/förvaltare kan sätta olika tidsgränser 
för sista dag för teckning.

Teckning med stöd av företrädesrätt
Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom 
samtidig kontant betalning under perioden från och 
med den 9 juni 2022 till och med den 23 juni 2022. 
Teckning genom betalning ska göras antingen med 
den förtryckta inbetalningsavin som bifogas 
emissions redovisningen, eller genom betalningsin
struktioner på anmälningssedeln för teckning med 
stöd av uniträtter enligt följande två alternativ:

1. �Emissionsredovisning�–�förtryckt�inbetalnings-
avi

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna 
uniträtter utnyttjas för teckning ska endast den 
förtryckta inbetalningsavin användas som underlag 
för teckning genom kontant betalning. Anmälnings-
sedel för teckning med stöd av uniträtter ska då inte 
användas.

2. Anmälningssedel�med�stöd�av�uniträtter

I det fall ett annat antal uniträtter än vad som framgår 
av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas 
för teckning, till exempel genom att uniträtter förvär
vas eller avyttras, ska anmälningssedeln för teckning 
med stöd av uniträtter användas som underlag för 
teckning genom kontant betalning. Aktieägaren ska 
på anmälningssedeln uppge det antal uniträtter som 
utnyttjas, antal units som denne tecknar sig för samt 
belopp att betala. Ofullständig eller felaktigt ifylld 
anmälnings sedel kan komma att lämnas utan 
avseende. Anmälningssedel för teckning med stöd av 
uniträtter kan erhållas från Nordic Issuings webb
plats, www.nordic-issuing.se. Ifylld anmälningssedel 
ska i samband med betalning mejlas enligt nedan och 
vara Nordic Issuing tillhanda senast den 23 juni 2022. 
Anmälan är bindande. Nordic Issuing förbehåller sig 

rätten att bortse från anmälningssedlar inkomna via 
postgång, då det inte kan garanteras att de mottas 
innan sista dagen i teckningsperioden om de postas.

Ärende: Fuud

E-post: info@nordic-issuing.se (inskannad anmälnings
sedel)

Teckning utan företrädesrätt
Anmälan om att teckna units utan företrädesrätt ska 
göras på anmälningssedeln ”Teckning utan stöd av 
uniträtter” som finns att ladda ned från Nordic Issuings 
webbplats, www.nordic-issuing.se, samt på Bolagets 
webbplats, www.fuudunited.com. 

För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om 
teckning av units utan företrädesrätt göras till respek
tive förvaltare och i enlighet med instruktioner från 
denne, eller om innehavet är registrerat hos flera 
förvaltare, från envar av dessa. Teckning kan även ske 
genom anmälningssedeln ”Teckning utan stöd av 
uniträtter”. För att kunna åberopa subsidiär företrä
desrätt krävs det att teckningen utförs via förvaltaren 
då det annars inte finns någon möjlighet att identi
fiera en viss tecknare som tecknat units såväl med 
som utan stöd av uniträtter.

Observera att den som har en depå med specifika 
regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis 
investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkrings
konto (KF), måste kontrollera med den bank eller 
förvaltare som för kontot, om förvärv av värdepapper 
inom ramen för Erbjudandet är möjligt. Anmälan ska i 
så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare 
som för kontot.

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan 
komma att lämnas utan avseende. Det är endast  tillåtet 
att insända en (1) anmälningssedel ”Teckning utan stöd 
av uniträtter”, i det fall fler än en sådan anmälningsse
del insändes kommer enbart den sist erhållna att beak
tas, och övriga sådana anmälningssedlar kommer såle
des att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln ska 
vara Nordic Issuing tillhanda senast den 23 juni 2022. 
Anmälan är bindande. Nordic Issuing förbehåller sig 
rätten att bortse från anmälningssedlar inkomna via 
postgång, då det inte kan garanteras att de mottas 
innan sista dagen i  teckningsperioden om de postas.

Teckning över 15 000 EUR 
I det fall att teckning uppgår till eller överstiger 15 000 
EUR ska penningtvättsformulär ifyllas och insändas 
till Nordic Issuing enligt lag (2017:630) om åtgärder 
mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 
Observera att Nordic Issuing inte kan boka ut värde
papper, trots att betalning inkommit, förrän penning
tvättskontrollen är Nordic Issuing tillhanda.
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Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt
För det fall inte samtliga units tecknas med företrä
desrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för 
Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om 
tilldelning av units till annan som tecknat units utan 
stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning 
mellan tecknare därvid ska ske.

I första hand ska tilldelning av units som tecknats utan 
stöd av uniträtter ske till sådana tecknare som även 
tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om teck
naren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, 
och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt 
ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal 
uniträtter som utnyttjats för teckning av units  och, i 
den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan 
stöd av uniträtter ske till andra som tecknat utan stöd 
av uniträtter, och för det fall att tilldelning till dessa 
inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhål
lande till det antal units som var och en tecknat och, i 
den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje hand ska eventuella återstående units tilldelas 
de parter som garanterat Företrädesemissionen, i 
förhållande till ställda garantiutfästelser.

Besked om tilldelning av units tecknade 
utan företrädesrätt
Besked om eventuell tilldelning av units tecknade 
utan företrädesrätt lämnas genom översändande av 
tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota via 
e-post. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut 
snarast efter avslutad teckningsperiod och likvid ska 
enligt instruktion på avräkningsnotan erläggas senast 
två (2) bankdagar därefter. Notera att det inte finns 
någon möjlighet att dra beloppet från angivet 
VP-konto eller depå. Erläggs inte likvid i rätt tid kan 
units komma att överlåtas till annan. Skulle försälj
ningspriset vid sådan överlåtelse komma att under
stiga priset enligt Erbjudandet, kan den som 
ursprungligen erhållit tilldelning av dessa units 
komma att få svara för hela eller delar av mellan
skillnaden. Något meddelande lämnas inte till den 
som inte erhållit tilldelning.

Aktieägare bosatta i utlandet
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej 
aktieägare bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, 
Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, 
 Singapore, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller andra 
länder där deltagande förutsätter ytterligare Prospekt, 
registrering eller andra åtgärder än de som följer av 
svensk rätt) och vilka äger rätt att teckna units i 

Företrädes emissionen, kan vända sig till Nordic Issuing 
för  information om teckning och betalning.

På grund av restriktioner i värdepapperslagstift
ningen i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, 
Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydkorea, 
Ryssland, Belarus eller andra länder där deltagande 
förutsätter ytterligare Prospekt, registrering eller 
andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, 
kommer inga uniträtter att erbjudas innehavare med 
registrerade adresser i något av dessa länder. I enlig
het därmed riktas inget erbjudande att teckna units i 
Bolaget till aktieägare i dessa länder.

Betald tecknad unit (BTU)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear 
Sweden så snart detta kan ske, vilket normalt innebär 
några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller 
direktregistrerad tecknare en VP-avi med bekräftelse 
på att inbokning av betalda tecknade units (BTU) skett 
på tecknarens VP-konto. Tecknade units är bokförda 
som BTU på VP-kontot tills Företrädesemissionen 
blivit registrerad hos Bolagsverket.

Aktieägare vilka har sitt innehav på depå hos bank 
eller förvaltare erhåller information från respektive 
förvaltare.

Handel med BTU
Handel med BTU äger rum på First North under 
handelsbeteckningen FUUD BTU (ISIN-kod: 
SE0018015570) från och med den 9 juni 2022 fram till 
dess att Företrädesemissionen registrerats hos 
Bolagsverket. Tecknade units är bokförda som BTU på 
tecknarens VP-konto eller depå tills Företrädesemis
sionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket 
beräknas ske omkring vecka 27, 2022.

Leverans av aktier och teckningsoptioner
Så snart Företrädesemissionen registrerats hos 
Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 27, 
2022, ombokas BTU till aktier och teckningsoptioner 
utan särskild avisering från Euroclear Sweden. Obser
vera att emissionen kan komma att delregistreras hos 
Bolagsverket. 

Offentliggörande av utfallet i 
Företrädesemissionen
Offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen 
görs genom ett pressmeddelande planerat till den 
29 juni 2022, eller snarast möjligt efter teckningsperi
oden avslutats. Bolaget kommer att publicera utfallet 
av Före trädesemissionen genom ett pressmedde
lande.
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Handel med aktien
Aktierna i Bolaget är noterade på First North. Aktierna 
handlas under kortnamnet ”FUUD” och har ISIN-kod 
SE0015988134. De nya aktierna tas upp till handel i 
samband med att omvandling av BTU till aktier sker.

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

Rätt till utdelning
De nya aktierna medför rätt till utdelning för första 
gången på den första avstämningsdagen för utdelning 
som infaller efter det att de nya aktierna har blivit 
registrerade och införda i den av Euroclear Sweden 
förda aktieboken. De nya aktierna har samma rätt till 
utdelning som de befintliga aktierna. De nya aktier 
som utges efter teckning med stöd av teckningsoptio
ner av serie TO 2 ska medföra rätt till vinstutdelning 
första gången på den avstämningsdag för utdelning 
som infaller närmast efter det att de nya aktierna har 
blivit registrerade och införda i den av Euroclear 
Sweden förda aktieboken.

Eventuell omräkning av teckningskurs och 
teckningsberättigande
Teckningskursen respektive det antal aktier i Bolaget 
som teckningsoptionerna berättigar till teckning av 
kan komma att omräknas vid exempelvis fond-
emission eller nyemission. I det fall omräkning 
kommer att aktualiseras kommer Bolaget att via 
pressmeddelande offentliggöra mer information om 
detta på sin hemsida www.fuudunited.com.

Teckningsåtaganden
Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från ett antal 
befintliga aktieägare om totalt cirka 8,8 MSEK, 
motsvarande cirka 13,3 procent av Erbjudandet. 
Någon ersättning för lämnade teckningsåtaganden 
utgår inte. Nedan angivna teckningsåtaganden lämna
des i maj 2022. 

Namn
Belopp 
(MSEK)

Andel av 
Företrädes-
emissionen 

(%)
CJ Hall Invest AB 2,7 3,4
Alarik Förvaltning AB 2,2 2,8
Mikael Lönn 1,3 1,6
Palmstierna Invest AB 1,1 1,4
LHT Invest AB 0,9 1,1
Jonas Hall 0,5 0,7
Peter Blom 0,2 0,3
Totalt 8,8 13,3

Garantiåtaganden
Under maj 2022 ingick Bolaget avtal om emissions-
garantier med nedan angivna externa investerare och 
befintliga aktieägare i form av en så kallad botten-
garanti om cirka 53,8 MSEK, motsvarande cirka 
68,9 procent av Företrädesemissionen, och en så 
kallad toppgaranti om cirka 1,0 MSEK, motsvarande 
cirka 1,3 procent av Företrädesemissionen. Genom 
bottengarantin säkerställs, förutsatt att teckning sker 
minst motsvarande teckningsförbindelserna, att 
Företrädesemissionen blir tecknad och betald upp till 
cirka 80,2 procent av Företrädesemissionen. Genom 

Åtaganden om bottengaranti

Namn Adress Belopp (MSEK)

Andel av 
Företrädes-

emissionen (%)
Formue Nord Markedsneutral A/S Ostre Alle 102, 9000 Aalborg 25,2 32,3 
Theodor Jeansson Nås via Bolagets kontor 9,0 11,5
LMK Venture Partners AB Box 2025, 220 02 Lund 5,0 6,4
Palmstierna Invest AB Box 7785, 103 96 Stockholm 2,0 2,6
Fredrik Lundgren Nås via Bolagets kontor 2,0 2,6
Tellus Equity Partners AB Skeppargatan 102, 11530 Stockholm 2,0 2,6
Mikael Lönn Nås via Bolagets kontor 1,5 1,9
Ehsan Ashrafi Nås via Bolagets kontor 1,5 1,9
Rune Löderup Nås via Bolagets kontor 1,0 1,3
Anders Johansson Nås via Bolagets kontor 1,0 1,3
Jens Miöen Nås via Bolagets kontor 1,0 1,3
Erik Svensson Nås via Bolagets kontor 0,5 0,6
Niklas Estensson Nås via Bolagets kontor 0,5 0,6
LHT Invest AB Box 7785, 103 96 Stockholm 0,5 0,6
Strategic Wisdom Nordic AB Norrviksvägen 24A, 181 65 Lidingö 0,4 0,4
Fredrik Isberg Nås via Bolagets kontor 0,3 0,3
Simon Hammarström Nås via Bolagets kontor 0,3 0,3
Wictor Billström Nås via Bolagets kontor 0,3 0,3
Totalt 53,8 68,9
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toppgarantin garanteras  att Bolaget erhåller en 
emissions likvid om toppgarantins storlek. Garanti-
åtagandena är emellertid inte säkerställda genom 
bank garanti, spärrmedel, pantsättning eller liknande 
arrangemang (för mer information, se avsnittet 
” Riskfaktorer – Ej säkerställda teckningsförbindelser och 
emissionsgarantier).

För garantiåtagandena utgår ersättning varvid ersätt
ning för bottengarantin utgår med tio (10) procent av 
det garanterade beloppet i kontant ersättning alterna
tivt tolv (12) procent av det garanterade beloppet i 
form av nyemitterade aktier i Bolaget. Ersättningen för 
toppgarantin utgår med 13 procent av det garanterade 
beloppet i kontant ersättning alternativt 15 procent av 
det garanterade beloppet i nyemitterade aktier i 
 Bolaget. Teckningskursen för eventuella aktier som 
emitteras till emissionsgaranter ska motsvara 
90 procent av den volymvägda genomsnittliga aktie
kursen (VWAP) för Bolagets aktie på First North under 
teckningsperioden i Företrädesemissionen (dvs. under 
perioden från och med den 9 juni till och med den 
23 juni 2022), dock aldrig lägre än teckningskursen i 
Företrädesemissionen.

Övrigt
Styrelsen befullmäktigas att besluta om smärre korri
geringar som erfordras för registrering vid Bolagsver
ket och Euroclear Sweden. Med smärre korrigeringar 
avses korrigeringar av mindre omfattning, såsom 
exempelvis stavfel eller andra skrivfel, som kan 
hindra att beslutet registreras hos Bolagsverket eller 
Euroclear Sweden. 

Styrelsen äger inte rätt att dra tillbaka/återkalla Erbju
dandet.

För det fall ett för stort belopp betalats in av en teck
nare för units kommer överskjutande belopp åter-
betalas. Belopp understigande 100 SEK återbetalas ej.

Emissionsinstitut 
Nordic Issuing agerar emissionsinstitut med 
 anledning av Företrädesemissionen. 

Åtaganden om toppgaranti

Namn Adress Belopp (MSEK)

Andel av 
Företrädes-

emissionen (%)
Ginunting MM AB Strandvägen 5B, 114 51 Stockholm 1,0 1,3
Totalt 1,0 1,3
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Styrelse
Enligt Fuuds bolagsordning ska Bolagets styrelse bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter. Bolagets styrelse 
består per dagen för detta Prospekt av sex ledamöter valda för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Styrelse-
ledamöterna, deras befattning och om de anses vara oberoende i förhållande till Bolaget, till Bolagets ledning och 
till större aktieägare beskrivs i tabellen nedan.

Styrelse och ledande 
befattningshavare

Namn Befattning
Oberoende i förhållande till 
Bolaget och dess ledning

Oberoende i förhållande till 
större aktieägare

Henrik Hedelius Styrelseordförande Ja Ja
Peter Blom Styrelseledamot Nej Nej
Nici Ferber Styrelseledamot Nej Nej
Anna Hällöv Styrelseledamot Ja Ja
Fredrik Kling Styrelseledamot Nej Nej
Henrik Palm Styrelseledamot Ja Ja

Fredrik Kling har avböjt omval vid årsstämman den 14 juni 2022. Bolagets valberedning har föreslagit att årsstäm
man beslutar om omval av övriga befintliga styrelseledamöter samt nyval av Therese Lundquist.

Henrik Hedelius
Född 1966. Styrelseordförande 
sedan 2021.

Utbildning och erfarenhet: Henrik 
har tidigare erfarenhet från 30 år i 
finansbranschen och olika uppdrag för 
bland annat ABN Amro, Swedbank, 
Erik Penser Bank och JP Morgan Chase. 

Övriga betydande uppdrag: Styrelse
ledamot för Bergman & Beving Aktie
bolag, Addtech AB, Vembla AB, Wyld 
Networks AB och The Cloud Factory 
AB. Styrelseordförande för SASHED AB. 

Innehav i Fuud (inklusive närstå-
ende personers innehav): –

Peter Blom
Född 1961. Styrelseledamot sedan 2020 
och verkställande direktör sedan 2021.

Utbildning och erfarenhet: IHM Busi
ness School och IFL ledarskapsutbild
ning. Peter har erfarenhet från tidigare 
uppdrag som COO för Häagen Dazs, 
verkställande direktör för Sony Sverige 
AB, verkställande direktör för Valio 
Sverige AB, VD och koncernchef för 
Karo Pharma AB, försäljningsdirektör 
hos mobiloperatören 3 och försälj
ningschef hos Kavli AB..

Övriga betydande uppdrag: Styrelse
ordförande i Bigacom Norden AB. Verk
ställande direktör och styrelseledamot 
i Fuud Sverige AB. Styrelseledamot i 
Nathalie’s Direct Trade AB, JUICA 
Sverige AB, Add Nutrition AB, BEZZT 
AB, iQ Fuel AB, PeLo Invest AB, B8 
Sverige AB, B8 Nao AB, B8 Chang AB, 
B8 Wei AB, B8 Retail AB, B8 Tang AB och 
B8 Retail Services AB. 

Innehav i Fuud (inklusive närstå-
endes innehav): 3 266 812 aktier direkt 
och 2 091 020 aktier genom PeLo Invest 
AB. Peter Blom äger 50 procent av PeLo 
Invest AB).

Nici Ferber
Född 1982. Styrelseledamot 
sedan 2020.

Utbildning och erfarenhet: Grundare 
av och verkställande direktör för BEZZT 
AB. 

Övriga betydande uppdrag: 
 Verkställande direktör i BEZZT AB.

Innehav i Fuud (inklusive närstå-
endes innehav): 38 025 692 aktier



Inbjudan till teckning av units i FUUD AB (publ)

Styrelse och ledande befattningshavare

40

Anna Hällöv
Född 1971. Styrelseledamot 
sedan 2016.

Utbildning och erfarenhet: Master 
International Business Administration, 
Linköping University. Anna har tidigare 
erfarenhet från uppdrag som Sverige
chef för Swedish Match, marknads-
direktör för Carlsberg Sverige, nordisk 
marknadsdirektör för Unilever samt 
marknads-och säljchef för Unilever 
Ice Cream.

Övriga betydande uppdrag: Vice 
President Business Unit Sweden, 
Swedish Match och styrelseledamot i 
MIPS AB.

Innehav i Fuud (inklusive närståen-
des innehav): 7 000 aktier

Fredrik Kling
Född 1972. Styrelseledamot 
sedan 2021.

Utbildning och erfarenhet: Arbetat 
med organisationsutveckling, försälj
ning och ledarskap i över 25 år. Försälj
ningsdirektör i Sverige, Danmark och 
Finland på Eric Rahmqvist AB, grundare 
och ägare av Klinggruppen AB. Grun
dare av Homie Life in Balance.

Övriga betydande uppdrag: Styrelse
ledamot i Klinggruppen AB.

Innehav i Fuud (inklusive närståen-
des innehav): 21 525 215 aktier genom 
Klinggruppen Holding AB. Fredrik Kling 
äger 50 procent av aktierna och 
rösterna i Klinggruppen Holding AB.

Henrik Palm
Född 1958. Styrelseledamot 
sedan 2021.

Utbildning och erfarenhet: Kandidat
examen i företagsekonomi från Göte
borgs universitet. Henrik har tidigare 
erfarenhet från uppdrag som CFO och 
vice VD för Karo Pharma AB, CFO för 
ElektronikGruppen BK AB och Feel
good Svenska AB samt Business 
Controller inom Ericssonkoncernen.

Övriga betydande uppdrag: Styrelse
ledamot i Abdyika Invest AB och CFO 
för Annexin Pharmaceuticals AB.

Innehav i Fuud (inklusive närståen-
des innehav): –
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Ledande befattningshavare
Bolagets högsta ledning består av fem personer.

Peter Blom 
Verkställande direktör sedan 2021.

Se beskrivning under rubriken ”Styrelse” 
ovan.

Johan Baertels 
Född 1983. Försäljningsdirektör 
sedan 2021.

Utbildning och erfarenhet: Civileko
nom med inriktning marknadsföring 
vid Stockholms universitet. Johan har 
tidigare erfarenhet från uppdrag inom 
försäljning och marknadsföring som 
Key Account Manager på Vitamin Well 
AB och Workman Event AB. Därtill var 
Johan tidigare delägare och försälj
ningschef för Juica AB. 

Övriga betydande uppdrag: –
Innehav i Fuud (inklusive närståen-
des innehav): 563 954 aktier.

Simon Adolphson
Född 1993. Vice verkställande direktör 
och Head of Logistics & Production 
sedan 2020.

Utbildning och erfarenhet: Ekonomie 
kandidat från Uppsala universitet.

Övriga betydande uppdrag: –
Innehav i Fuud (inklusive närstå-
endes innehav: 27 555 aktier.

Louise Nobel
Född 1990. Marknadschef sedan 2021.

Utbildning och erfarenhet: Kandidat
examen i ekonomi vid Lunds universi
tet. Louise har tidigare erfarenhet från 
uppdrag som marknadschef på Spotify 
AB och för varumärket NOCCO på bola
get Vitamin Well AB. Därtill har Louise 
tidigare erfarenhet från uppdrag som 
kommunikationschef för EF Education i 
Zürich.

Övriga betydande uppdrag: – 

Innehav i Fuud (inklusive närståen-
des innehav): 2 980 aktier.

Camilla Lönn
Född 1972. CFO sedan 2021.

Utbildning och erfarenhet: Magister
examen i ekonomi vid Stockholms 
universitet. Camilla har tidigare 
 erfarenhet från uppdrag som CFO för 
Karo Pharma AB, Boomerang Interna
tional AB, Exchange Parts AB och AB 
Svenska Regn samt Business Controller 
på mobiloperatören 3 och Svenssons i 
Lammhult.

Övriga betydande uppdrag: Styrelse
ledamot i EC Planning & Control AB.

Innehav i Fuud (inklusive närstå-
endes innehav): –
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Övrig information om styrelse och ledande 
befattningshavare
Det föreligger inga familjeband eller närståenderela
tioner mellan styrelseledamöter och/eller ledande 
befattningshavare.

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningsha
vare har dömts i något bedrägerirelaterat mål under 
de senaste fem åren. Ingen styrelseledamot eller 
ledande befattningshavare varit involverad i någon 
konkurs, konkursförvaltning eller likvidation under de 
senaste fem åren. Ingen styrelseledamot eller 
ledande befattningshavare har under de fem senaste 
åren av reglerings- eller tillsynsmyndighet (inbegripet 
erkända yrkessammanslutningar) bundits vid och/
eller varit föremål för påföljder för ett brott, eller 
förbjudits av domstol att vara medlem i en emittents 
förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller att 

utöva ledande eller övergripande funktioner hos en 
emittent.

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattnings
havare kan nås via Bolagets kontor med adress Gårds
vägen 10 B, 169 70 Solna.

Ersättningar till styrelse och ledande 
befattningshavare 
Ersättningar under 2021
Nedanstående tabell visar ersättning som betalats till 
styrelseledamöter och ledande befattningshavare 
under räkenskapsåret 2021. Bolaget har inga avsatta 
eller upplupna belopp för pensioner eller liknande 
förmåner efter styrelseledamots eller ledande befatt
ningshavares avträdande av tjänst eller uppdrag.

KSEK
Grundlön/

styrelsearvode
Pensions-

kostnad
Rörlig

ersättning
Övrig

ersättning5) Summa
Styrelsen
Peter Blom 0 0 0 0 0
Andrew McKinley1) 300 0 0 0 300
Anna Hällöv 375 0 0 0 375
Fredrik Kling2) 501 56 0 0 557
Henrik Hedelius2) 150 0 0 0 150
Henrik Palm2) 75 0 0 0 0
Jan Åström1) 188 0 0 0 188
Khosro Ezaz-Nikpay1) 0 0 0 0 0
Nici Ferber 0 0 0 0 0
Peter Freedman1) 300 0 0 0 300
Totalt styrelsen 1 889 56 0 0 1 945

Ledande befattningshavare
Peter Blom3) 1 211 208 0 0 1 419
Nici Ferber4)  120 46 0 0 166
Övriga ledande befattnings havare 
(två personer) 723 77 0 1 044 1 844
Totalt ledande befattningshavare 2 054 331 0 1 044 3 429
Totalt styrelse och ledande 
 befattningshavare 3 943 387 0 1 044 5 474

1) Omvaldes inte vid årsstämman 2021.
2) Nyvaldes vid årsstämman 2021.
3) Verkställande direktör sedan den 23 februari 2021.
4) Verkställande direktör fram till den 23 februari 2021.
5) Avser konsultarvode.
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I följande avsnitt presenteras historisk finansiell infor
mation för Bolaget samt dess helägda koncernbolag 
avseende räkenskapsåren 2020, 2021 samt för 
perioden 1 januari 2022 – 31 mars 2022 med jämförel
sesiffror för motsvarande period 2021. Den finansiella 
informationen för 2020 och 2021 är hämtad ur Bola
gets reviderade årsredovisningar för respektive 
räkenskapsår om inte annat anges nedan. Bolagets 
årsredovisningar har upprättats i enlighet med Inter
national Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna 
av International Accounting Standards Board (IASB) 
sådana de antagits av EU. Vidare har Rådet för finan
siell rapporterings rekommendation RFR 1 Komplette
rande redovisningsregler för koncerner tillämpats. 

Den 15 december 2020 förvärvade Fuud samtliga 
aktier i BEZZT AB. Efter förvärvet ägde aktieägarna i 
BEZZT AB 53 procent av aktierna i Fuud och tidigare 
aktieägare i Fuud ägde 47 procent av aktierna i bola
get. Förvärvet redovisas enligt principerna för omvänt 
förvärv, där BEZZT AB ses som den redovisnings-
mässiga förvärvaren och Fuud som den förvärvade 
parten. Jämförelsesiffrorna i årsredovisningen för 
2021 visar därför endast nettoomsättning och 
 resultat för de förvärvade bolagen för perioden 
15 december 2020 till 31 december 2020 samt för det 
förvärvande bolaget, BEZZT AB, för helåret.

Därmed kommer följande historiska finansiella infor
mation presenteras:

 ● Perioden januari–mars 2022: Av revisor ej granskad 
delårsrapport upprättad av FUUD enligt IAS 34. 

 ● Perioden januari–mars 2021: Informationen 
 inhämtas från delårsrapporten för perioden  
januari–mars 2022.

 ● Räkenskapsåren 2020–2021: Av revisor reviderad 
årsredovisning för 2021 upprättad av FUUD AB 
enligt IFRS. Koncernredovisningen i reviderade 
årsredovisningen för 2020 överensstämmer till fullo 
med jämförelsesiffrorna i årsredovisningen 2020 så 
när som på att från och med 2021 redovisas resul
taträkningen efter kostnadsslag istället för funktion 
varför även jämförelsesiffrorna har omrubricerats 
jämfört med årsredovisningen för 2020. Bytet har 
skett för att harmonisera rapporteringen med 
förvärvade bolags redovisning.

Utöver vad som anges ovan har ingen annan informa
tion reviderats av Bolagets revisor om inte annat 
anges.

Den presenterade historiska finansiella informatio
nen nedan ska läsas tillsammans med Bolagets 
 reviderade årsredovisningar med tillhörande noter 
för räkenskapsåren 2020 och 2021 samt den informa
tionen i Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari 
2022 – 31 mars 2022, vilka har införlivats i Prospektet 
genom hänvisning. De delar av den finansiella infor
mationen som inte har införlivats genom hänvisning 
är antingen inte relevant för investerare eller åter
finns på annan plats i Prospektet. Poster ifyllda med 
”-” innebär att informationen inte återfinns i årsredo
visningarna eller delårsrapporten. 

Prospektet innehåller vissa finansiella nyckeltal som 
inte har definierats enligt IFRS. Bolaget bedömer att 
dessa nyckeltal ger en bättre förståelse för Bolagets 
ekonomiska trender.

Finansiell information och 
nyckeltal
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Koncernens resultaträkning i sammandrag
Koncernens resultaträkning i årsredovisningen för 2020 har redovisats med en funktionsindelad  resultaträkning. 
Resultaträkningen i årsredovisningen för 2021 har redovisats med en kostnadsslagsindelad resultaträkning varför 
resultaträkningen nedan för 2020 har hämtats från 2021 års reviderade årsredovisnings jämförelsetal för 2020 för 
att underlätta jämförelse mellan åren.

Belopp i TSEK

2022
Jan–Mar

Ej reviderad

2021
Jan–Mar

Ej reviderad

2021
Jan–Dec

Reviderad

2020
Jan–Dec

Reviderad
Rörelsens intäkter     
Nettoomsättning 22 117 218 42 774 108
Övriga rörelseintäkter 4 289 534 2 036 33
 26 406 0752 44 810 141

Rörelsens kostnader     
Handelsvaror –10 662 –653 –22 541 –103
Övriga externa kostnader –19 573 –1 771 –45 120 –503
Personalkostnader –11 591 –1 884 –35 066 –206
Avskrivningar av materiella- och     
immateriella anläggningstillgångar –7 673 –64 –36 369 0
Övriga rörelsekostnader –65 –354 –7 369 –7
Summa rörelsens kostnader –49 564 –4 726 –146 465 –819
Rörelseresultat –23 158 –3 974 –101 655 –678

Finansiella intäkter 673 1 502 2 361 0
Finansiella kostnader –2 940 –2 –2 343 –130
Resultat efter finansiella poster –25 425 –2 474 –101 637 –808

Inkomstskatt 5 865 197 17 177 0
Periodens resultat –19 560 –2 277 –84 460 –808
     
Övrigt totalresultat     
Omräkningsdifferens –662 –1 191 –2 587 24
Årets totalresultat –20 222 –3 468 –87 047 –784
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Koncernens balansräkning i sammandrag

Belopp i TSEK

2022
31-mar

Ej reviderad

2021
31-mar

Ej reviderad

2021
31-dec

Reviderad

2020
31-dec

Reviderad
TILLGÅNGAR     
Anläggningstillångar     
Varumärken 53 301 0 56 565 0
Patent1) –   –   50 0
Goodwill 66 980 17 094 74 871 17 094
Övriga immateriella tillgångar 44 357 0 46 514 0
Inventarier2) 5 489 79 6 268 85
Nyttjanderättstillgångar 11 283 215 12 648 38
Uppskjuten skattefordran 19 829 197 13 575 0
Andra långfristiga fordringar 2 026 14 2 023 0
Summa anläggningstillgångar 203 265 17 599 212 514 17 217
     
Färdiga varoro och handelsvaror 15 126 2 071 14 260 2 471
Kundfordringar 5 618 288 3 856 232
Övriga fordringar 5 427 849 3 899 328
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter3) –   –   3 602 166
Livida medel 35 830 5 408 17 717 8 210
Summa omsättningstillgångar 62 001 8 616 43 334 11 407
Summa tillgångar 265 266 26 215 255 848 28 624

EGET KAPITAL OCH SKULDER     
Eget kapital     
Aktiekapital 21 216 7 034 21 216 3 306
Pågående nyemission 0 0 0 3 728
Övrigt tillskjutet kapital 245 423 19 762 245 423 19 832
Omräkningsreserver –2 803 –1 167 –2 563 24
Balanserat resultat inklusive årets resultat –105 764 –3 367 –85 550 –1 090
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktier 158 072 22 262 178 526 25 800
Innehav utan bestämmande inflytande 232 0 0 0
Summa Eget Kapital 158 304 22 262 178 526 25 800
     
Långfristiga skulder     
Skulder till kreditinstitut 504 0 499 0
Konvertibellån 3 500 1 000 3 500 0
Leasingskuld 5 913 102 7 547 0
Tilläggsköpeskilling 11 655 0 19 915 0
Övriga långfristiga skulder 550 0 550 670
Summa Långfristiga skulder 22 122 1 102 32 011 670
     
Kortfristiga skulder     
Skulder till kreditinstitut 116 0 153 0
Leasingskulder 5 480 113 5 197 40
Leverantörsskulder 16 085 528 20 034 446
Aktuella skatteskulder4) –   –   226 0
Övriga skulder 63 159 2 210 7 293 971
Upplupna kostnader för förutbetalda intäkter5) –   –   12 408 697
Summa kortfristiga skulder 84 840 2 851 45 311 2 154
Summa eget kapital och skulder 265 266 26 215 255 848 28 624

1) Posten Patent ingår i övriga immateriella anläggningstillgångar i kvartalsrapporteringen.
2) Posten inventarier benämns Materiella anläggningstillgångar i kvartalsrapporteringen.
3) Posten förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ingår i övriga fordringar i kvartalsrapporteringen.
4) Posten aktuell skatteskuld ingår i övriga skulder i kvartalsrapporteringen.
5) Posten Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ingår i posten övriga skulder i kvartalsrapporteringen.
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

Belopp i TSEK

2022
Jan–Mar

Ej reviderad

2021
Jan–Mar

Ej reviderad

2021
Jan–Dec

Reviderad

2020
Jan–Dec

Reviderad
Resultat efter finansiella poster –25 425 –2 474 –101 655 –678
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 7 418 –1 349 35 975 –106
Betald inkomstskatt 0 0 0 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital –18 007 –3 823 –65 680 –784
     
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital –6 659 –73 –1 350 405
     
Kassaflöde från den löpande verksamheten –24 666 –3 896 –67 030 –379
Kassaflöde från investeringsverksamheten –849 –14 –41 367 8 420
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 43 617 870 117 649 151
Periodens Kassaflöde 18 102 –3 040 9 252 8 192
     
Likvida medel vid periodens början 17 717  8 210 8 210 18
Kursdifferenser i likvida medel 11 238 255  
Likvida medel vid periodens slut 35 830 5 408 17 717 8 210

 

Koncernens nyckeltal
En del av de nyckeltal som presenteras nedan är inte definierade enligt Fuuds tillämpade redovisningsregler för 
finansiell rapportering. Fuud bedömer att nyckeltalen ger en bättre förståelse för Bolagets ekonomiska trender. 
Nyckeltalen, såsom Fuud har definierat dessa, bör inte jämföras med andra bolags nyckeltal som har samma 
benämning då definitionerna kan skilja sig åt. Koncernens nyckeltal har inte reviderats eller översiktligt granskats 
såvida inget annat anges. Använda nyckeltal i årsredovisningen respektive delårsrapporten varierar. Poster ifyllda 
med ”-” innebär att informationen inte återfinns i årsredovisningarna eller delårsrapporten.

Belopp i TSEK

2022
Jan–Mar

Ej reviderad

2021
Jan–Mar

Ej reviderad

2021
Jan–Dec

Reviderad

2020
Jan–Dec

Reviderad
Nettoomsättning1) 22 117 218 42 774 108
Rörelseresultat1) –23 158 –3 974 –101 655 –678
Periodens resultat –19 569 –2 277 –84 460 –808
Resultat per aktie, kr1) –0,05 –0,02 –0,34 –0,02
Soliditet (%)2) N/A 27 % 8 % 12 %
Genomsnittligt antal aktier före/efter utspädning 424 311 178 140 681 438 249 199 432 50 898 502
Antal aktier vid periodens slut1) 424 311 178 140 681 438 424 311 178 66 120 276
Genomsnittligt antal anställda1)  64  9 41 8
Antal anställda vid årets slut2)   61   9  62 0

1) Definierat enligt IFRS.
2) Hämtat bolagetsräkenskaper (dessa utgör alternativa nyckeltal).
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Definitioner av alternativa nyckeltal

Nyckeltal Definition Syfte

Antal anställda vid årets slut Antalet anställda vid periodens 
utgång

Soliditet Eget kapital i förhållande till 
totala tillgångar.

Soliditet är relevant för investerare och andra 
intressenter som vill bedöma bolagets finansiella 
stabilitet och förmåga att klara sig på lång sikt.

 

Avstämning Koncernens nyckeltal

Belopp i TSEK

2022
Jan–Mar

Ej reviderad

2021
Jan–Mar

Ej reviderad

2021
Jan–Dec

Reviderad

2020
Jan–Dec

Reviderad
Eget Kapital 158 304 22 262 21 216 3 306
Totala tillgångar 265 266 26 215 255 848 28 624
Soliditet 59,7 % 84,9 % 8,3 % 11,5 %

Betydande förändringar i Fuuds finansiella 
ställning efter den 31 mars 2022
Det har inte inträffat några betydande förändringar 
avseende Bolagets finansiella ställning efter den 
31 mars 2022 fram till dagen för Prospektet.

Utdelningspolicy
Fuuds styrelse har inte antagit någon formell utdel
ningspolicy. Storleken på eventuella framtida utdel
ningar till aktieägarna i Bolaget är beroende av ett 
flertal faktorer, såsom resultat, finansiell ställning, 
kassaflöde och rörelsekapitalbehov. Om vinstmedel 
genereras under 2022 planeras dessa avsättas till 
utveckling av verksamheten. Först när långsiktig 
utdelning kan förutses, kan utdelning komma att 
lämnas till aktieägarna.

Bolaget har inte beslutat om någon utdelning för 
räkenskapsåren 2020 och 2021. 

Proformaredovisning
Syftet med proformaredovisningen
Fuud förvärvade i april 2021 Kling Homie AB (nuva
rande Fuud Sverige AB), IQ Fuel AB och Nathalie’s 
Direct Trade AB, i maj 2021 Juica Sverige AB och i juni 
2021 B8 Sverige AB.

Utöver ovan fem genomförda förvärv är det Bolagets 
bedömning att ytterligare två förvärv kommer att 
 fullbordas under första halvåret eller tredje kvartalet 
2022, Foodbox  Scandinavia AB (”Foodbox”) och 
GI-boxen Sweden AB (”GI-boxen”), vilka Fuud i mars 
2022 ingick villkorade avtal om förvärv av. Samtliga 
förvärv har eller kommer att ha en direkt påverkan på 
framtida finansiell ställning, resultat och kassaflöde 
för Fuud genom de förvärvade bolagen.

Ovan sju förvärv ingår i proformaredovisningen för att 
visa hur Fuuds koncernresultaträkning skulle ha sett ut 
ifall samtliga sju förvärv var utförda per 1 januari 2021 
samt hur Fuuds koncernbalansräkning hade sett ut om 
Förvärven av Foodbox och GI-boxen samt Företräde
semissionen ägde rum den 31 december 2021. Förvär
ven av Foodbox och GI-boxen är villkorade av att Fuud 
erhåller tillräcklig finansiering. Detta villkor anses 
enligt avtalen vara uppfyllt om Bolaget erhåller minst 
62,5 MSEK i emissionslikvid genom Företrädesemissio
nen, dvs. motsvarande 80 procent av den totala emis
sionslikviden i Företrädesemissionen.

I syfte att bland annat slutföra Förvärven av Foodbox 
och GI-boxen beslutade styrelsen om Företrädese
missionen. Företrädesemissionen kommer även den 
att påverka Fuuds finansiella ställning. Syftet med den 
konsoliderade proformaredovisningen är att redovisa 
den hypotetiska påverkan som Förvärven av Foodbox 
och GI-boxen samt Företrädesemissionen skulle ha 
haft på Fuuds resultat och finansiella ställning. Syftet 
med proformaredovisningen är endast illustrativt för 
att informera om och belysa fakta. Syftet är inte att 
visa Bolagets finansiella ställning vid en specifik fram
tida tidpunkt. I proformaredovisningen har inte några 
synergier eller integrationskostnader beaktats.

Proformaredovisningen är till sin natur avsedd att 
beskriva en hypotetisk situation och beskriver således 
inte Bolagets faktiska finansiella ställning eller resultat. 
Den hypotetiska finansiella ställning eller det hypote
tiska resultat som anges i proformaredovisningen kan 
skilja sig från enhetens faktiska finansiella ställning 
eller resultat. Vidare är proforma inte representativt 
för hur verksamhetsresultatet kommer att se ut i 
framtiden. Investerare bör därför vara försiktiga med 
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att lägga för stor vikt vid proformainformationen. 
Proformainformationen bör läsas tillsammans med 
övrig information i Prospektet.

Grunderna för proformaredovisningen
Vid upprättandet av proformaredovisningen i detta 
Prospekt har redovisningsprinciper och grunden för 
proformainformationen baserats på de krav som 
framgår av den delegerade förordningen (EU) 
2019/980 som kompletterar förordning (EU) 2017/1129 
(såsom tillämpligt).

Fuud tillämpar International Financial Reporting 
Satandards, såsom de antagits av EU (IFRS) i sina 
finansiella rapporter. Foodbox och GI-boxen har 
upprättat sina årsredovisningar i enlighet med 
Års redovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovis
ning och koncernredovisning (K3). Proformaredovis
ningen är upprättad i enlighet med Fuuds redovis
ningsprinciper så som de beskrivits i Årsredovis
ningen för 2021. Vid en genomgång av Foodbox och 
GI-Boxens tillämpning av redovisningsprinciper har 
följande skillnader identifierats:

 ● Obeskattade reserver har redovisats i GI-boxen. 
Obeskattade reserver har i proformaredovisningen 
redovisats som Uppskjuten skatt och balanserade 
vinstmedel.

 ● Bokslutsdispositioner har redovisats i GI-boxen. 
Bokslutsdispositioner har i proformaresultat-
räkningen redovisats som skatt på årets resultat 
och årets resultat.

Proformaredovisningen har baserats på de tre bola
gens reviderade årsredovisningar för 2021 och är 
införlivade i Prospektet genom hänvisning.

Fuud har ingått villkorade avtal om förvärv av 
100 procent av aktierna i Foodbox och GI-Boxen. 
Den sammantagna initiala köpeskillingen beräknas 
uppgå till cirka 55 MSEK. Därutöver kan vissa tilläggs
köpeskillingar utgå för räkenskapsåren 2022 och 
2023. Transaktionskostnaderna kopplade till de två 
förvärven har uppskattats till 1,0 MSEK.

Proformajusteringar
Anskaffning av aktier i Foodbox och GI-Boxen: Fuud 
har ingått avtal om förvärv av Foodbox och GI-Boxen. 
Förvärven är villkorade Företrädesemissionen och 
köpeskillingen beräknas uppgå till cirka 55 MSEK. 
Proformabalansräkningen har justerats med köpeskil
lingen för aktierna i båda bolagen. Köpeskillingen 
erläggs dels genom kontant ersättning som beräknas 
uppgå till cirka 16,2 MSEK, och dels genom emission 
av aktier i Fuud. 

Förvärvsanalys: Fuud har upprättat en preliminär 
förvärvsanalys i vilken samtliga förvärvade tillgångar 
och skulder i Foodbox och GI-Boxen har upptagits till 
verkligt värde. I den preliminära förvärvsanalysen har 
betydande värden åsatts varumärken och kundrela
tioner vilka redovisats som varumärken respektive 
övriga immateriella anläggningstillgångar i proforma- 
balansräkningen. I proformaresultaträkningen har 
avskrivningar justerats baserat på tillgångarnas 
anskaffningsvärde för Fuud samt bedömd nyttjande
period för dessa tillgångar. Uppskjutna skatter har 
beaktats där tillämpligt. 

Skillnader mellan förvärvspriset och det verkliga 
värdet på de förvärvade nettotillgångarna har redovi
sats som goodwill i proformabalansräkningen. Good
will är inte föremål för avskrivningar. Dock sker årligen 
nedskrivningsprövning för att fastställa att det redovi
sade värdet inte överstiger återvinningsvärdet.  

Förvärv genomförda 2021: Under 2021 genomförde 
Fuud fem förvärv i april respektive maj månad. 
Proforma resultaträkningen har justerats så att den 
visar Fuud som om Bolaget genomfört samtliga 
förvärv den 1 januari 2021. 

Transaktions- och emissionskostnader hänförliga till 
förvärvet: Transaktionskostnader för förvärven finns 
ej med i resultaträkningen för 2021 vilket gör att ingen 
justering gjorts i proformaredovisningen. Emissions
kostnaderna beräknas uppgå till 12,0 MSEK och har 
beaktats i proformabalansräkningen som en reduk
tion av övrigt tillskjutet kapital och minskning av 
likvida medel. Denna proformajustering är av 
engångskaraktär och är inte återkommande.

Företrädesemissionen: Den 20 maj 2022 beslutade 
styrelsen för Fuud om Företrädesemissionen. I 
proformaredovisningen har det antagits att nyemissi
onen om 78,1 MSEK har fulltecknats och likvidregle
rats med 66,0 MSEK efter avdrag för emissionskostna
der om cirka 12,0 MSEK. Justeringar i proformaredo
visningen har gjorts av aktiekapital, övrigt tillskjutet 
kapital och likvida medel.

Proformaredovisning januari 2021-December 2021
Den konsoliderade proformaredovisningen baseras 
på Fuuds, Foodbox och GI-Boxens reviderade års-
redovisningar för 2021 och är införlivade i Prospektet 
genom hänvisning. För att uppnå en bättre överens
stämmelse mellan Fuuds och övriga bolags finansiella 
rapporter har mindre anpassningar gjorts i proforma
informationen för att uppnå bättre samstämmighet.
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Proformaresultaträkning 1 januari - 31 december 2021
Den konsoliderade proformaresultaträkningen har upprättats som om förvärven av Foodbox och GI-boxen, de 
fem förvärven som genomfördes första halvåret 2021 och Företrädesemissionen genomfördes den 1 januari 
2021.

Belopp i TSEK

Helår
2021
Fuud

Reviderat

Helår
2021

Foodbox
Reviderat 

Helår
2021

GI-Boxen
Reviderat

Proforma-
Justering

Bolag 
förvärvade 

2021 (B)

Förvärvs-
relaterade

Justeringar
Nya 

Koncernen
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 42 774 18 951 16 836 26 738 105 299
Övriga rörelseintäkter 2 036 –17 0 2 142 4 161
 44 810 18 934 16 836 28 879 0 109 460

Rörelsens kostnader
Handelsvaror –22 541 –12 836 –9 007 –10 016 –54 400
Övriga externa kostnader –45 120 –3 862 –1 762 –15 312 –66 055
Personalkostnader –35 066 –535 –13 759 –49 360
Avskrivningar av materiella- 
och immateriella anläggnings
tillgångar –36 369 –500 0 –9 342  –7 100 (C) –53 311
Övriga rörelsekostnader –7 369 0 –1 880 –9 249
Summa rörelsens kostnader –146 465 –17 198 –11 303 –50 309 –7 100 –232 375

Rörelseresultat –101 655 1 736 5 533 –21 430 –7 100 –122 916
       
Finansiella intäker 2 361 2 361
Finansiella kostnader –2 343 0 0   –2 343
Resultat efter finansiella 
poster –101 637 1 736 5 533 –21 430 –7 100 –122 612
       
Skatt på periodens resultat 17 177 –361 –859 4 192 1 463 (D) 21 612
Uppskjuten skatt   –286 (A)  –286 
Årets resultat –84 460 1 376 4 674 –17 237 –5 637 –101 572 
       
Övrigt totalresultat       
Omräkningsdifferens –2 587     –2 587
Årets totalresultat –87 047 1 376 4 674 –17 237 –5 637 –104 159

Noter till proformaresultaträkning
(A)  GI Boxen redovisar i sin Årsredovisning enligt K3. Anpassning till Fuuds redovisningsprinciper har gjorts i proformaredovisningen. I proformaresultaträkningen 

innebär det att bolagets bokslutsdispositioner om 1,4 MSEK redovisas som en ökning av årets resultat 1,1 MSEK och skatt -0,3 M SEK.

(B)  Under 2021 genomförde Fuud fem förvärv i april respektive maj månad. Proformaresultaträkningen har justerats så att den visar Fuud som om bolaget genom
fört samtliga förvärv den 1 januari 2021. För specifikation av justeringar för respektive förvärvat bolag se avsnitt ”Specifikation till kolumnen ”proformajustering 
bolag förvärvade under 2021””. Justeringen baseras på de enskilda bolagens oreviderade interna bokslutsrapporter för respektive perioder.

(C)  Foodbox och GI-Boxens historiska avskrivningar avseende immateriella tillgångar baseras på Foodbox och GI-Boxens anskaffningsvärde och bedömning av nytt
jandeperiod. I samband med Fuuds förvärv av Foodbox och GI-Boxen har en preliminär förvärvsanalys upprättats i enlighet med IFRS i vilken Fuud har värderat 
samtliga identifierbara immateriella tillgångar till verkligt värde. Nyttjandeperioden av dessa tillgångar har bedömts till fem år. Avskrivningar görs baserat på 
fastställt anskaffningsvärde för Fuud samt bedömd nyttjandeperiod. Detta innebär att avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar för perioden ökar 
med 7,1 MSEK. Justeringen är återkommande.

(D)  Skatteeffekt proformajustering enligt skattesats i Sverige 20,6 %.
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Specifikation till kolumnen ”proformajustering bolag förvärvade under 2021”

Belopp i TSEK

Jan–apr
2021

Nathalies 
direct trade

Ej reviderat

Jan–apr
2021

IQ Fuel

Ej reviderat 

Jan–apr
2021

Homie

Ej reviderat

Jan–maj
2021

Juica

Ej reviderat

Jan–maj
2021

Beijing8

Ej reviderat

Förvärvs- 
relaterade
kostnader

Proforma-
justering

Bolag 
förvärvade 

2021
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 221 4 901 3 164 3 883 14 568  26 738
Övriga rörelseintäkter 5 0 21 171 1 945  2 142
 226 4 901 3 185 4 054 16 513 0 28 879
        
Rörelsens kostnader        
Handelsvaror –118 –2 419 –1 079 –1 293 –5 108  –10 016
Övriga externa 
 kostnader –119 –4 869 –1 762 –2 536 –8 012 1 987 (A) –15 312
Personalkostnader –8 –2 648 –1 225 –2 238 –7 640  –13 759
Avskrivningar av 
materiella- och imma
teriella anläggnings
tillgångar –238 –1 988 –2 309 –1 138 –3 669  –9 342
Övriga rörelse-
kostnader 0 0 –12 175 –2 043  –1 880
Summa rörelsens 
 kostnader –483 –11 924 –6 387 –7 030 –26 472 1 987 –50 309
        
Rörelseresultat –256 –7 023 –3 202 –2 976 –9 959 1 987 –21 430
        
Finansiella poster –2 –3 0 –131 –204  –339
Resultat efter 
 finansiella poster –258 –7 026 –3 202 –3 107 –10 163 1 987 –21 769
        
Skatt på periodens 
resultat 53 1 447 660 659 1 783 –409 (B) 4 192
Uppskjuten skatt       0
Periodens resultat –205 –5 579 –2 543 –2 448 –8 380 1 578 –17 577

(A)  I Fuuds resultaträkning för 2021 ingår transaktionskostnader hänförliga till de fem förvärven som genomfördes under 2021 om 2,0 M SEK. Kostnaderna avser 
perioden före förvärven och har därför justerats för i Proformaresultaträkningen.

(B)  Skatteeffekt proformajusteringar enligt skattesatsen 20,6 %.
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Proformabalansräkning 31 december 2021
Den konsoliderade proformabalansräkningen per 31 december 2021 har upprättats som om förvärven av Food
box och GI-boxen samt Företrädesemissionen ägde rum den 31 december 2021.

Belopp i TSEK
Fuud        

2021-12-31
Foodbox    

2021-12-31 
GI-Boxen 

2021-12-31

Förvärvs- 
relaterade
kostnader

Effekt
företrädes- 

emission
Nya 

Koncernen
TILLGÅNGAR
Anläggningstillångar
Varumärken 56 565 1 000 – 29 700 (B) 87 265
Patent 50 – –  50
Goodwill 74 871 – – 24 488 (C ) 99 359
Övriga immateriella 
 tillgångar 46 514 – – 5 800 (D) 52 314
Inventarier 6 268 – –  6 268
Nyttjanderättstillgångar 12 648 – –  12 648
Uppskjuten skattefordran 13 575 – –566 (A) –7 313 (E ) 2 478 (N) 8 174
Andra långfristiga 
 fordringar 2 023 – – 2 023
Summa anläggnings-
tillgångar 212 514 1 000 –566 52 675 2 478 268 101
 
Färdiga varor och 
 handelsvaror 14 260 4 – 14 264
Kundfordringar 3 856 1 560 82 5 498
Övriga fordringar 3 899 4 072 4 760 12 731
Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter 3 602 158 3 760
Livida medel 17 717 433 3 202 –16 225 (F) 66 043 (K) 71 170
Summa omsättnings-
tillgångar 43 334 6 069 8 202 –16 225 66 043 107 423
Summa tillgångar 255 848 7 069 7 635 36 450 68 522 375 523
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Proformabalansräkning 31 december 2021, forts.

Belopp i T SEK
Fuud        

2021-12-31
Foodbox    

2021-12-31 
GI-Boxen 

2021-12-31

Förvärvs- 
relaterade
kostnader

Effekt
företrädes- 

emission
Nya 

Koncernen
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 21 216 50 136  8 243 (G) 16 972 (L) 46 618
Övrigt tillskjutet kapital 245 423 – – 30 346 (H) 49 071 (M) 324 840
Omräkningsreserver –2 563 – – –2 563
Balanserat resultat 
 inklusive årets resultat –85 550 4 432 5 703 (A) –10 134 (I) 2 478 (N) –83 072
Summa Eget Kapital 178 526 4 482 5 839 28 455  68 522  285 823
 
Långfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut 499 – – 499
Konvertibellån 3 500  – 3 500
Leasingskuld 7 547 – – 7 547
Tilläggsköpeskilling 19 915 – – 7 995 (J) 27 910
Övriga långfristiga skulder 550 – – 550
Summa Långfristiga 
 skulder 32 011 0 0 7 995  0  40 006
 
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 153 – – 153
Leasingskulder 5 197 – – 5 197
Leverantörsskulder 20 034 2 093 486 22 612
Aktuella skatteskulder 226 443 1 106 1 775
Övriga skulder 7 293 42 153 (O) 7 488
Upplupna kostnader för 
förutbetalda intäkter 12 408 10 52 12 470
Summa kortfristiga 
 skulder 45 311 2 587 1 797 0 0 49 695
Summa eget kapital och 
skulder 255 848 7 069 7 635 36 450 68 522 375 523
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Proformabalansräkning 31 december 2021, forts.

Noter till proformabalansräkning
(A)  GI-Boxen redovisar i sin årsredovisning enligt K3. Anpassning till Fuuds redovisningsprinciper har gjorts i proformaredovisningen. I proformabalansräkningen 

innebär det att bolagets obeskattade reserver om 2,7 MSEK redovisas som en ökning av balanserat resultat inklusive årets resultat 2,1 MSEK och minskning av 
uppskjuten skattefordran med 0,6 MSEK. Skatt har beräknats med en skattesats av 20,6 %

(B)  Totalt värde för varumärken hänförliga till Foodbox och GI-Boxen uppgår till 30,7 MSEK enligt preliminära förvärvsanalyser, vilket innebär en nettojustering om 
29,7 MSEK i proformabalansräkningen. Av detta belopp avser 9,6 MSEK Foodbox och 20,1 MSEK GI-Boxen.

(C)  Totalt värde för varumärken hänförliga till Foodbox och GI-Boxen uppgår till 24,5 MSEK enligt preliminära förvärvsanalyser, vilket innebär en nettojustering i 
proformabalansräkningen med samma belopp. Av detta belopp avser 9,7 MSEK Foodbox och 14,8 MSEK GI-Boxen.

(D)  Totalt värde för kundkontakt hänförliga till Foodbox uppgår till 5,8 MSEK enligt preliminära förvärvsanalyser, vilket innebär en nettojustering i proformabalans-
räkningen med samma belopp.

(E)  Effekt av uppskjuten skatt avseende varumärken och kundrelationer beräknade med skattesatsen 20,6 %

(F)  Betalningen för de förvärvade bolagen ska ske genom av aktier i Fuud samt en kontant ersättning. Den kontanta ersättningen beräknas uppgå till cirka 16,2 MSEK 
varav 8,6 MSEK för Foodbox och 7,6 MSEK för GI-Boxen.

(G)  Betalningen för de förvärvade bolagen ska ske genom vederlagsaktier i Fuud samt en kontant ersättning. Antalet vederlagsakter som ska emitteras för förvärvandet 
av Foodbox och GI-Boxen uppgår till 168 586 956 aktier och ökar aktiekapitalet med 8 429 347,8 SEK.

(H)  Betalningen för de förvärvade bolagen ska ske genom vederlagsaktier i Fuud samt en kontant ersättning. Antalet vederlagsakter som kommer att emitteras för 
förvärvandet av Foodbox och GI-Boxen uppgår till 168 586 956 aktier. Emissionskursen uppgår till 0,23 SEK per aktie. Kvotvärdet för aktien är 0,05 SEK. Det innebär 
att övrigt tillskjutet kapital ökar med 30,3 MSEK.

(I) Proformabalansräkningen justeras med förvärvat fritt eget kapital om totalt 10,1 M SEK var av 4,4 MSEK avser Foodbox och 5,7 MSEK GI-Boxen.

( J)  Tilläggsköpeskilling kan utgå för förvärvet av GI-Boxen baserat på resultat före avskrivningar för 2022 och 2023. 
Tilläggsköpeskilling kan utgå för förvärvet av Foodbox baserat på omsättning under 2022 och 2023. 
Tilläggsköpeskilling har uppskattats till totalt 8,0 MSEK.

Belopp MSEK

(K) Emissionslivid 78,1

Betalning av emissionskostnader –12,0

Summa Likvida medel 66,0

(L) Nyemission om 339 448 936 aktier ökar aktiekapitalet med 16 972 445,80 SEK.

(M) Nyemission till 0,23 SEK per aktie innebär en ökning av övrigt tillskjutet eget kapital med 49,1 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om cirka 12,0 MSEK.

(N) Nyemission om 78,1 MSEK ökar eget kapital med 66,0 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om 12,0 MSEK. Skatteeffekten av emissionskostnaderna har i 
proformabalansräkningen redovisats direkt mot balanserat resultat inklusive årets resultat med 2,5 MSEK vilket ger en total effekt från Företrädesemissionen på 
eget kapital på 66,6 MSEK.
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Oberoende revisors bestyrkanderapport om sammanställning 
av finansiell proformainformation i ett prospekt 
Till styrelsen i Fuud AB (publ), org.nr 559026-8016 
 

Rapport om sammanställning av finansiell proformainformation i ett prospekt 
Vi har slutfört vårt bestyrkandeuppdrag att rapportera om styrelsens sammanställning av finansiell 
proformainformation för Fuud AB (”bolaget”). Den finansiella proformainformationen består av 
proformabalansräkningen per 31 december 2021, proformaresultaträkningen för perioden 1 december  
- 31 december 2021 och tillhörande noter som återfinns på sidorna 47 – 53 i det prospekt som är 
utfärdat av bolaget. De tillämpliga kriterierna som är grunden utifrån vilken styrelsen har sammanställt 
den finansiella proformainformationen är angivna i den delegerade förordningen (EU) 2019/980 och 
beskrivs på sidorna 47 – 48.  

Den finansiella proformainformationen har sammanställts av styrelsen för att illustrera effekterna av  
bolagets fem förvärv under år 2021 respektive två förvärv 2022 samt den tillhörande 
företrädesemssionen (tillsammans ”Transaktionerna”) på bolagets finansiella ställning per 2021-12-31 
och dess finansiella resultat för perioden 1 januari 2021 – 31 december 2021 som om Transaktionerna 
hade ägt rum den 31 december 2021 respektive 1 januari 2021. Som del av processen har information 
om bolagets finansiella ställning och finansiella resultat hämtats av styrelsen från bolagets finansiella 
rapporter för den period som slutade 31 december 2021 om vilka en revisors rapport har publicerats. 

 

Styrelsens ansvar för den finansiella proformainformationen 
Styrelsen är ansvarig för sammanställningen av den finansiella proformainformationen i enlighet med 
kraven i den delegerade förordningen (EU) 2019/980. 

Vårt oberoende och vår kvalitetskontroll 
Vi har följt krav på oberoende och andra yrkesetiska krav i Sverige, som bygger på grundläggande 
principer om hederlighet, objektivitet, professionell kompetens och vederbörlig omsorg, sekretess och 
professionellt uppträdande. 

Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett 
allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende 
efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra 
författningar. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss huruvida den finansiella proformainformationen, i alla väsentliga 
avseenden, har sammanställts korrekt av styrelsen i enlighet med den delegerade förordningen (EU) 
2019/980, på de angivna grunderna samt att dessa grunder överensstämmer med bolagets 
redovisningsprinciper. 

Revisors rapport avseende proformaredovisning
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Vi har utfört uppdraget enligt International Standard on Assurance Engagements ISAE 3420 
”Bestyrkandeuppdrag att rapportera om sammanställning av finansiell proformainformation i ett 
prospekt”, som har utfärdats av International Auditing and Assurance Standards Board. Standarden 
kräver att revisorn planerar och utför åtgärder i syfte att skaffa sig rimlig säkerhet om huruvida 
styrelsen har sammanställt, i alla väsentliga avseenden, den finansiella proformainformationen i 
enlighet med den delegerade förordningen. 

För detta uppdrags syfte, är vi inte ansvariga för att uppdatera eller på nytt lämna rapporter eller lämna 
uttalanden om någon historisk information som har använts vid sammanställningen av den finansiella 
proformainformationen, inte heller har vi under uppdragets gång utfört någon revision eller översiktlig 
granskning av den finansiella information som har använts vid sammanställningen av den finansiella 
proformainformationen. 

Syftet med finansiell proformainformation i ett prospekt är enbart att illustrera effekten av en 
betydelsefull händelse eller transaktion på bolagets ojusterade finansiella information som om 
händelsen hade inträffat eller transaktionen hade genomförts vid en tidigare tidpunkt som har valts i 
illustrativt syfte. Därmed kan vi inte bestyrka att det faktiska utfallet för Transaktionerna per 31 
december 2021 respektive 1 januari 2021 hade blivit som den har presenterats. 

Ett bestyrkandeuppdrag, där uttalandet lämnas med rimlig säkerhet, att rapportera om huruvida den 
finansiella proformainformationen har sammanställts, i alla väsentliga avseenden, med grund i de 
tillämpliga kriterierna, innefattar att utföra åtgärder för att bedöma om de tillämpliga kriterier som 
används av styrelsen i sammanställningen av den finansiella proformainformationen ger en rimlig 
grund för att presentera de betydande effekter som är direkt hänförliga till Transaktionerna, samt att 
inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att: 

• Proformajusteringarna har sammanställts korrekt på de angivna grunderna. 
 

• Den finansiella proformainformationen avspeglar den korrekta tillämpningen av dessa 
justeringar på den ojusterade finansiella informationen. 
 

• De angivna grunderna överensstämmer med bolagets redovisningsprinciper. 

De valda åtgärderna beror på revisorns bedömning, med beaktande av hans eller hennes förståelse 
av karaktären på bolaget, Transaktionerna för vilken den finansiella proformainformationen har 
sammanställts, och andra relevanta uppdragsförhållanden. 

Uppdraget innefattar även att utvärdera den övergripande presentationen av den finansiella 
proformainformationen. 

Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 
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Uttalande 
Enligt vår uppfattning har den finansiella proformainformationen sammanställts, i alla väsentliga 
avseenden, enligt de grunder som anges på sidorna 47 – 53 och dessa grunder överensstämmer med 
de redovisningsprinciper som tillämpas av bolaget. 

 

 
Stockholm den 8 juni 2022 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
 
 
 
Claes Sjödin 
Auktoriserad revisor 
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Aktier och aktiekapital
Enligt Fuuds bolagsordning per dagen för Prospektet 
ska aktiekapitalet vara lägst 10 150 000 SEK och högst 
40 600 000 SEK fördelat på lägst 203 000 000 aktier 
och högst 812 000 000 aktier. Per dagen för Prospek
tet uppgår aktiekapitalet till 21 215 558,90 SEK fördelat 
på 424 311 178 aktier.

Varje aktie i Fuud har ett kvotvärde om 0,05 SEK. 
Samtliga aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara. 
Aktierna är denominerade i svenska kronor och har 
emitterats enligt svensk rätt. Aktierna har ISIN-kod 
SE0015988134 och handlas på First North.

Per den 31 mars 2022 uppgick Bolagets aktiekapital till 
21 215 558,90 SEK fördelat på totalt 424 311 178 aktier. 
Per den 31 mars 2022 uppgick kvotvärdet till 0,05 SEK. 
Enligt Bolagets bolagsordning per den 31 mars 2022 
skulle aktiekapitalet vara lägst 10 150 000 SEK och 
högst 40 600 000 SEK fördelat på lägst 203 000 000 
aktier och högst 812 000 000 aktier.

Ägarförhållanden
Av nedanstående tabell framgår aktieägare med ett 
innehav motsvarande minst fem procent av kapitalet 
eller det totala antalet röster i Bolaget per den 31 
mars 2022, inklusive därefter kända förändringar 
fram till dagen för Prospektet. Bolaget är inte direkt 
eller indirekt kontrollerat av någon aktieägare.

Aktieägare Antal aktier

Andel av 
kapital 

och röster
UBP Clients Assets - 
Sweden 54 554 133 12,86 %
Nici Ferber 38 025 692 8,96 %
Klinggruppen Holding AB 21 525 215 5,07 %
Övriga aktieägare 310 206 138 73,11 %
Totalt 424 311 178 100 %

Aktieägaravtal m.m.
Styrelsen känner inte till några aktieägaravtal eller 
andra överenskommelser mellan Bolagets aktieägare 
som syftar till att utöva gemensamt inflytande över 
Bolaget. Styrelsen känner heller inte till några avtal 
eller motsvarande som kan resultera i att kontrollen 
över Bolaget förändras eller förhindras. Bolaget har 

inte vidtagit några särskilda åtgärder i syfte att garan
tera 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 majoritets-
ägares eventuella missbruk av kontroll över ett bolag.

Väsentliga avtal 
Nedan följer en sammanfattning av väsentliga avtal 
som Fuud har ingått under det senaste året, med 
undantag för sådana avtal som ingåtts inom ramen 
för den normala verksamheten.

Låneavtal ingånget med 
Formue Nord Markedsneutral A/S
Fuud ingick den 28 februari 2022 ett låneavtal med 
Formue Nord Markedsneutral A/S varigenom Bolaget 
upptog ett lån om totalt 45 MSEK för att säkerställa 
Bolagets rörelsekapitalsbehov. Lånet förfaller till 
betalning i samband med registrering av Företrädes-
emissionen hos Bolagsverket. Lånet upptogs med en 
uppläggningsavgift om fem procent av kapitalbelop
pet och löper med en månatlig ränta om en procent 
fram till dess att lånet återbetalas.

Avtal om förvärv av GI-Boxen
Fuud ingick den 28 mars 2022 villkorat avtal om 
förvärv av samtliga aktier i GI-Boxen Sweden AB 
(”GI-Boxen”). Den totala köpeskillingen uppgår till 
30,25 MSEK. Enligt tilläggsavtal ingånget den 20 maj 
2022 ska cirka 7,57 MSEK av köpeskillingen plus kassan 
betalas kontant. Resterande köpeskilling om cirka 
22,69 MSEK ska betalas genom 98 641 304 nyemitte
rade aktier i Fuud till en tecknings kurs om 0,23 SEK per 
aktie. För betalning av den del av köpeskillingen som 
består av aktier i Fuud ska Bolaget senast den 20 juli 
2022 besluta om en kvittningsemission. Säljarna av 
GI-Boxen har åtagit sig att inte sälja, överlåta eller 
pantsätta de nyemitterade aktierna eller genomföra 
transaktioner med motsvarande verkan genom 
handel på First North eller annan marknadsplats på 
vilken Bolagets aktier är upptagna till handel, under en 
period om tre månader från tillträdet.

Legala frågor och 
ägarförhållanden
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Därtill kan årsvisa tilläggsköpeskillingar utgå för 
räkenskapsåren 2022 och 2023. Tilläggsköpeskilling
arna motsvarar 50 procent av EBITDA i GI-Boxen 
under räkenskapsåret 2022 respektive 2023. 
 Eventuella tilläggsköpeskillingar ska betalas av 
 Bolaget genom kontant betalning. 

Parternas skyldighet att genomföra tillträdet till 
aktierna i GI-Boxen är villkorad av att Fuud erhåller 
tillräcklig finansiering för att kunna genomföra 
 tillträdet och erlägga betalning. Parterna har överens
kommit att villkoret ska anses uppfyllt om Fuud erhål
ler minst 62,48 MSEK i emissionslikvid i Företrädese
missionen.

Avtal om förvärv av Foodbox
Fuud ingick den 28 mars 2022 villkorat avtal om 
förvärv av samtliga aktier i Foodbox Scandinavia AB 
(”Foodbox”). Den totala köpeskillingen uppgår till 
24,75 MSEK. Enligt tilläggsavtal ingånget den 20 maj 
2022 ska 8,66 MSEK av köpeskillingen plus kassan 
betalas kontant. Resterande köpeskilling om 
16,09 MSEK ska betalas genom 69 945 652 nyemitte
rade aktier i Fuud till en teckningskurs om till 0,23 SEK 
per aktie. För betalning av den del av köpeskillingen 
som består av aktier i Fuud ska Bolaget senast den 
20 juli 2022 besluta om en kvittnings emission. 
Säljarna av Foodbox har åtagit sig att inte sälja, över
låta eller pantsätta de nyemitterade aktierna eller 
genomföra transaktioner med motsvarande verkan 
genom handel på First North eller annan marknads
plats på vilken Bolagets aktier är upptagna till handel, 
under en period om tre månader från tillträdet.

Därtill kan årsvisa tilläggsköpeskillingar utgå för 
räkenskapsåren 2022 och 2023 om Foodbox omsätt
ning överskrider vissa närmare angivna tröskelbelopp 
under respektive räkenskapsår. De eventuella tilläggs
köpeskillingarna uppgår till högst 2,5 MSEK för respek
tive räkenskapsår. Eventuella tilläggsköpe skillingar 
ska erläggas genom kontant betalning eller i form av 
nyemitterade aktier i Fuud. Aktierna emitteras i så fall 
till en teckningskurs motsvarande den volymviktade 
genomsnittskursen för Fuuds aktier på First North 
under de 30 handelsdagar som närmast föregår 
dagen för det emissionsbeslutet. 

Parternas skyldighet att genomföra tillträdet till 
aktierna i Foodbox är villkorad av att Fuud erhåller till
räcklig finansiering för att kunna genomföra tillträdet 
och erlägga betalning. Parterna har överenskommit 
att villkoret ska anses uppfyllt om Fuud erhåller minst 
62,48 MSEK i emissionslikvid i Företrädesemissionen.

Lock up-åtaganden
Samtliga styrelseledamöter och ledande befattnings
havare som är aktieägare i Bolaget har åtagit sig gent
emot Redeye att, utan föregående skriftligt godkän
nande från Redeye, inte avyttra aktier, teckningsop
tioner eller uniträtter i Bolaget, eller genomföra andra 
transaktioner med motsvarande effekt som en avytt
ring, under en period som löper från och dagen för 
lämnandet av respektive åtagande till och med den 
dag som infaller 90 dagar efter att Företrädesemissio
nen har registrerats hos Bolagsverket.
Lock-up-åtagandena är föremål för sedvanliga undan
tag, innefattande bland annat: accepterande av ett 
offentligt uppköpserbjudande; överlåtelse av aktier i 
samband med erbjudande om inlösen av aktier i 
 Bolaget som lämnas till samtliga aktieägare i Bolaget; 
samt transaktioner som krävs enligt lag eller på grund 
av myndighets- eller domstolsbeslut.

Konvertibler, teckningsoptioner och 
incitamentsprogram
Bolaget har, utöver vad som beskrivs nedan, per 
dagen för detta Prospekt, inga utestående konvertibla 
skuldebrev, teckningsoptioner eller andra aktierelate
rade värdepapper som skulle, om de utnyttjas, inne
bära en utspädningseffekt för aktieägarna i Bolaget.

Aktierelaterade incitamentsprogram
Vid årsstämma den 17 maj 2019 beslutades om emis
sion av högst 519 536 teckningsoptioner till Bolagets 
helägda dotterbolag Add Nutrition AB och godkän
nande av vidare överlåtelse av teckningsoptionerna 
till anställda i Koncernen. Inga teckningsoptioner har 
överlåtits till anställda. Varje teckningsoption ger, 
efter omräkning, rätt att under perioden från och 
med den 1 juni 2022 till och med den 30 juni 2022 
teckna 1,38 ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 
4,59 SEK, innebärande en ökning av aktie kapitalet vid 
fullt utnyttjande med högst cirka 35 847,98 SEK. Teck
ningsoptionsvillkoren innehåller sedvanliga omräk
ningsvillkor.

Styrelsen för Bolaget har föreslagit att årsstämman 
den 14 juni 2022 beslutar om inrättande av ett 
 teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram genom 
beslut om emission av högst 21 200 000 tecknings-
optioner av serie 2022/2025 och godkännande av 
över låtelse av teckningsoptionerna från Bolaget till 
deltagare i incitamentsprogrammet. Varje tecknings
option föreslås ge rätt att under perioden från och 
med den 20 juni 2025 till och med den 15 juli 2025 
teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs 
motsvarande 150 procent av den genomsnittliga 
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volymvägda betalkursen för Bolagets aktier på First 
North under tio (10) handelsdagar direkt före den 
14 juni 2022, inne bärande en ökning av aktiekapitalet 
vid fullt utnyttjande med högst cirka 1 060 000 SEK. 
Enligt de föreslagna villkoren för teckningsoptionerna 
ska dock tiden under vilken optionsrätten får utnytt
jas kunna förlängas om deltagare är förhindrade att 
utnyttja sina teckningsrätter på grund av tillämpliga 
lagar om insiderhandel eller motsvarande Tecknings-
options villkoren innehåller i övrigt sedvanliga 
omräknings villkor.

Företrädesemissionen kan komma att föranleda 
omräkning av ovannämnda teckningsoptioner.

Konvertibler
Den 22 april 2021 beslutade Bolagets styrelse, med 
stöd av extra bolagsstämmans bemyndigande den 
15 december 2020, att uppta ett konvertibelt lån om 
högst 85 MSEK genom en riktad emission av högst 
85 000 000 konvertibler om nominellt en SEK vardera 
(”Konvertibeln”). Konvertibeln löper med en årlig 
ränta om sex procent som erläggs kalenderhalvårsvis. 
Lånet förfaller till betalning den 30 april 2024, i den 
mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Konver
tering kan påkallas under perioden 1 september 2021 
– 30 april 2024, till en konverteringskurs uppgående 
till 0,70 SEK per aktie. Per dagen för Prospektet har 
konvertering påkallats och genomförts för cirka 
81,5 MSEK av Konvertibeln. Om samtliga återstående 
Konvertibler konverteras tillkommer 5 000 000 nya 
aktier i Bolaget. Detta motsvarar en ökning av aktieka
pitalet med 250 000 SEK. Konvertibel villkoren innehål
ler sedvanliga omräkningsvillkor. 

Företrädesemissionen kan komma att föranleda 
omräkning av Konvertibeln.

Myndighetsförfaranden, rättsliga 
förfaranden och skiljeförfaranden
Bolaget är inte, och har inte heller varit, part i några 
myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden, eller 
skiljeförfaranden (inbegripet förfaranden som ännu 
inte är avgjorda eller som enligt Bolagets kännedom 
riskerar att bli inledda) under de senaste tolv måna
derna, vilka kan få, eller under den senaste tolvmåna
dersperioden haft, betydande effekter på Bolagets 
finansiella ställning eller lönsamhet.

Transaktioner med närstående
Det har inte förekommit några väsentliga transak
tioner med närstående under perioden från och med 
den 1 januari 2022 till och med dagen för Prospektet.

Intressekonflikter
Som framgår i avsnittet ”Styrelse och ledande befatt-
ningshavare” ovan har ett flertal styrelseledamöter 
och ledande befattningshavare ekonomiska intressen 
i Bolaget genom direkta eller indirekta innehav av 
aktier i Bolaget. Styrelseledamöter och ledande 
befattningshavare i Bolaget är styrelseledamöter och 
funktionärer i andra bolag samt har aktieinnehav i 
andra bolag, och för det fall någon sådant bolag ingår 
affärsförbindelser med Bolaget kan styrelseledamö
ter eller ledande befattningshavare i Bolaget ha en 
intressekonflikt, vilket hanteras genom att den 
berörda personen inte är involverad i hanteringen av 
ärendet å Bolagets vägnar.

Utöver vad som framgår ovan är Bolaget inte medve
tet om några intressekonflikter mellan styrelseleda
möters eller ledande befattningshavares skyldigheter 
gentemot Bolaget och sådan styrelseledamots eller 
sådan ledande befattningshavares privata intressen 
och/eller andra skyldigheter. Ingen styrelseledamot 
eller ledande befattningshavare har valts till följd av 
arrangemang eller överenskommelse med aktieägare, 
kunder, leverantörer eller andra parter. 
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Följande handlingar hålls tillgängliga i elektronisk form på Bolagets webbplats, www.fuudunited.com, 
under Prospektets giltighetstid:

 ● Registreringsbevis avseende Fuud;

 ● Fuuds bolagsordning; och

 ●  Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2.

Vänligen notera att informationen på webbplatsen inte utgör en del av Prospektet och inte har 
 granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

Tillgängliga dokument
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