
Detta är ett riktat prospekt till utvalda potentiella investerare som antingen visat ett direkt intresse för att förvärva aktier  
i The VXO Company AB (Publ) alternativt blivit kontaktade direkt utav någon i företagets styrelse. 

I detta prospekt beskrivs en utveckling av The VXO Company-koncernen som bygger på ett antal antaganden. Även om flertalet 
av dessa antaganden kan bedömas som rimliga lämnas inga som helst garantier eller utfästelser beträffande den lämnade informa-
tionen. Mottagaren av detta prospekt bör göra sin egen analys gällande sitt eget investeringsbeslut rörande att teckna aktier  
i koncernen. En investering i aktier innebär alltid en ekonomisk risk. 

FIELDS TO GOLD
Välkommen att förvärva aktier i The VXO Company AB
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DETTA ÄR THE VXO COMPANY AB
The VXO Company är ett holdingbolag som äger och utvecklar 
helägda dotterbolag i dryckesbranschen. Vi jobbar som en 
koncern för att skapa koncept, synergier och stordriftsfördelar 
och på så vis få bästa möjliga avkastning till våra aktieägare. 
Vi är ett entreprenörsdrivet företag som skapar långsiktigt håll-
bara och växande företag. Vi sonderar och letar efter luckor 
och möjligheter i marknaden inom premiumsegmentet och  
utveckla nya produkter, tjänster och koncept för att täppa till 
de luckor som idag inte tillgodoses eller där vi ser stora möjlig- 
heter på grund av exempelvis trendskiften. Därigenom bidra 
vi med ett värdeskapande som möter våra kunders behov. Vi  
jobbar aktivt för att attrahera professionella och engagerade med- 
arbetare som kan hjälpa oss att bygga värdeskapande dotter- 
bolag och vårda våra leverantörs- och kundrelationer. Genom 
våra dotterbolag äger vi hela värdekedjan från fält till guld* 

BAKGRUND OCH MOTIV FÖR EMISSIONEN
The VXO Company AB (Publ) genomför en kapitalanskaffning 
om nio miljoner sexhundrasextiofyra tusen (9,664) kronor med 
en option om ytterligare sexton (16) miljoner kronor i syfte att 
utveckla koncernens helägda dotterbolag. Den största delen av 
nyemissionen ska gå till att göra maskininvesteringar och för 

att finansiera renovering av en produktionsfastighet. Den övriga 
delen av emissionsbeloppet kommer att användas som utökat rö-
relsekapital och för att expandera de olika affärsverksamheterna.

FRAMTIDA KAPITALBEHOV OCH RÖRELSEKAPITAL 
Enligt bolagets planer ska verksamheterna generera ett posi-
tivt kassaflöde från och med 2019. Styrelsen har flaggat för 
att fortsatt göra stora investeringar under 2019 för att utnyttja 
marknadspotentialen och växa snabbare. De nya investering-
arna kan därför inte enbart finansieras med rörelsens eget re-
sultat och kassaflöde och det planeras därför fler nyemissioner 
som kommer att ske i samband med förvärv och nysatsningar. 
Det kommer även att ske en ägarspridningsemission i sam-
band med listning på en noterad börslista.

EXIT-STRATEGI 
Bolaget tog ett beslut på bolagsstämman den 23:e mars 2018 om 
att Euroclear-anslutas för att förbereda en listning på en börs- 
lista där någon form av handel kommer att ske. Det i sin tur 
ger en möjlighet till exit. En listning planeras att ske inom en 
två-tre till treårsperiod. Utöver en exitmöjlighet i form av en 
notering på börslista är ett uppköp av aktörer i branschen eller 
av en finansiell aktör ett annat möjligt scenario.

SAMMANFATTNING

FÖRDELNING AV EMISSION

Koncernbolag Kapital Kommentar

The VXO Company AB 200 000 Euroclear och admin

Dotterbolag Kapital Kommentar

Brewmaster Sweden AB 6 000 000 Maskininvesteringar och råvaruinköp

Bevalta AB 2 000 000 Utökat rörelsekapital och nyanställningar

VXO Fastigheter AB 1 000 000 Renovering och utveckling av industrifastighet

Wexiö Bryggeri AB 300 000 Maskininvesteringar och råvaruinköp

*Guld kan antingen syfta till den gyllene färgen av ett glas öl eller i form av avkastning till aktieägare
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ERBJUDANDET I KORTHET 
Erbjudandet omfattar aktier till ett belopp om högst 9 664 000 
kronor vilket motsvarar högst 604 000 stamaktier. Innan emis-
sionen finns 3 896 000 stamaktier i bolaget. De nya aktierna  
i emissionen motsvarar således ca 15,50 % av rösterna och 
andelen aktier i The VXO Company-koncernen. Minsta teck-
ningspost är femhundra (500) aktier.

AKTIE OCH BOLAG
Aktierna som erbjudandet gäller är i The VXO Company AB 
(Publ). Aktierna har upprättats enligt svensk lagstiftning och 
är i kronor. Investeringen sker i form av en direktinvestering 
i The VXO Company AB (Publ) (Organisationsnummer: 
559046-9077). Bolaget är publikt och tecknade aktier kopplas 
mot VP konto och värdepapperscentral. 

BEMYNDIGANDEN TILL STYRELSEN
Styrelsen har fått ett bemyndigande att utfärda 50 kvalifice-
rade personaloptioner under 2018 som tidigast går att lösa in 
2021 och ett bemyndigande till styrelsen finns att göra ytterli-
gare en nyemission innan nästa årsstämma på 1 000 000 akti-
er till ett aktiepris om lägst 16 kronor styck, och den emissio-
nen får genomföras utan företrädesrätt. I övrigt finns det inga 
övriga särskilda bemyndiganden utställda mellan The VXO 
Company AB (Publ) och/eller någon/några juridiska eller pri-
vatpersoner. Lån och fodringar mellan The VXO Company 
AB (Publ) och dotterbolag eller mellan dotterbolag kan fö-
rekomma.

DOTTERBOLAG
The VXO Company AB äger hundra (100) % av fyra dotterbolag. 
Samtliga dotterbolag har enbart stamaktier. Inga optioner eller 
teckningsrätter finns upprättade mellan dotterbolagen och/eller 
några juridiska- och/eller privatpersoner.  

EMISSIONSKURS 
De nya aktierna emitteras till en kurs om 16 kronor per aktie.
Courtage utgår ej. Emissionskursen har fastställts av styrelsen.

TECKNINGSTID 
Teckningen av aktier sker från den 12:e februari 2019 och på-
går till den 25:e februari 2019. Styrelsen har rätt att stänga 
nyemissionen tidigare när den är full- eller övertecknad. Sty-
relsen har möjlighet att stänga nyemissionen i omgångar. 

TECKNING AV AKTIER 
Anmälan om teckning skall göras på anmälningssedel (som 
hittas på sista sidan i prospektet med rubrik ”Anmälnings-
sedel för förvärv av aktier i The VXO Company AB”) och 
skickas till den förtryckta adressen på anmälningssedeln eller 
som scannad kopia till investor@thevxocompany.com. Ofull-
ständigt eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att 
lämnas utan åtgärd. I de fall flera anmälningssedlar insändes 
per tecknare kommer enbart den sist erhållna att beaktas. I fall 
styrelsen har stängt emissionen och ytterligare anmälnings- 
sedel kommer in efter det att nyemissionen har stängts kommer 
den sena anmälningssedeln att nekas. Observera att anmälan 
är bindande.

TILLDELNING 
Befintliga ägare har företrädesrätt på de aktier som erbjuds i 
denna emission. Om företrädesemissionen ej tecknas till fullo 
av befintliga ägare kommer de aktierna som inte tecknats med 
företrädesrätt att erbjudas till nya personer i ett riktat erbju-
dande. De befintliga delägare som vill teckna mer än det som 
erbjuds i företrädesemissionen har rätt att teckna mer aktier. 
Styrelsen beslutar om tilldelning på de aktier som tecknas 
utan företräde i The VXO Company AB (Publ) och styrelsen 
kommer att sträva efter att bolaget får en bredare ägarför-
delning samt att befintliga delägare, styrelseledamöter och  
anställda kommer att privilegieras.

BESKED OM TILLDELNING 
När fördelning av aktier fastställts sänds avräkningsnotor ut 
till dem som erhållit tilldelning. De som ej tilldelats aktier er-
håller inget meddelande. Avräkningsnotan kommer att skick-
as ut per post under februari och i samband med att emissio-
nen stängs. Om avräkningsnota önskas på annat sätt vänligen 
kontakta investor@thevxocompany.com 

BETALNING 
Full betalning för tilldelade aktierna ska erläggas enligt anvis-
ningar på utsänd avräkningsnota, samt vara The VXO Company 
AB (Publ) tillhanda enligt anvisning på teckningslistorna. Om 
betalning inte sker i tid kan aktierna komma att överlåtas till 
annan part. Om betalning från en sådan försäljning understiger 
teckningskursen enligt erbjudandet kan mellanskillnaden 
komma att utkrävas av den person som ursprungligen tillde-
lades aktierna.

LEVERANS AV AKTIER 
När emissionen är registrerad hos Bolagsverket bokas aktier 
upp på via mäklare och Euroclear mot önskat VP-konto 

UTDELNING
De nyemitterade aktierna medför rätt till vinstutdelning från 
och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutats 
närmast efter nyemissionens registrering. 

OFFENTLIGGÖRANDE 
Resultatet av nyemissionen kommer att offentliggöras på  
bolagets hemsida och i pressrelease. Om den som tecknat aktier 
som privatperson eller juridisk person inte vill framgå med 
eget namn eller bolagsnamn på hemsida eller i press release, 
vänligen kontakta investor@thevxocompany.com

ÖVRIGA FRÅGOR 
Vid övriga frågor gällande nyemissionen, vänligen kontakta 
The VXO Company AB (Publ) investor@thevxocompany.com 
eller på: 070 474 40 44.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR
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En investering i ett företag innebär alltid en risk. Styrelsen 
vill därför lyfta fram följande områden där risksituationen bör
upplysas och kommenteras då de kan påverka eller utgöra en
ekonomisk risk vid en eventuell investering i koncernen som
kan påverka investerarens investering och koncernens förmåga 
att nå upp till sina prognoser.

FRAMTIDA UTDELNINGAR
Det bör även tydliggöras att företagets befintliga styrelse har 
som målsättning att återinvestera all vinst för fortsatt expansion. 
Bolaget har tidigare ej lämnat utdelning till bolagets ägare. 
Eventuell tidpunkt för eller eventuell storlek på framtida  
utdelning eller utdelningar föreslås av bolagets styrelse. Styrelsen 
kommer vid eventuell diskussion om utdelning att överväga 
flertalet faktorer såsom exempelvis: verksamhetens utveckling, 
resultat, kassaflöden, soliditet och övrig finansiell ställning 
samt koncernens övriga behov och expansionsplaner.

LIKVIDITET I AKTIEN
För närvarande finns ingen organiserad handel i bolagets aktie. 
Det medför svårigheter för den som vill sälja sina aktier. En 
försäljning av aktier i bolaget sker genom att en säljare avtalar 
med en köpare om överlåtelser av säljarens aktier i bolaget samt 
agerar efter de regler som finns i bolagsordningen fram tills 
den dag då bolaget Euroclear-ansluts och listas. Även vid en 
listning kan likviditeten och handeln i aktien vara begränsad.

FÖRSENAD ELLER UTEBLIVEN NOTERING
Risken finns till en försenad eller helt utebliven notering som
skulle kunna bero på uppköp, företagets ekonomiska utveck-
ling, resursbrist, konjunktur, börsklimat eller annan anledning. 

PRODUKTANSVAR
Eventuella defekter i dotterbolagens produkter kan leda till 
krav på ansvarsskyldighet, skadestånd osv. Även skada i form
av trovärdighetsförlust kan inträffa, vilket kan påverkar varu-
märken och dotterbolaget negativt.

BEROENDE AV TILLSTÅND SAMT FÖRÄNDRAD LAG-
STIFTNING POLITISKA BESLUT 
Då dotterbolagen i koncernen jobbar med alkoholhaltiga 
drycker och/eller livsmedel som är reglerat av politiska beslut 
så kan nya beslut påverka verksamheten både positivt och  
negativt. Exempel kan vara i form av förändrade eller alternativt 
indragna tillstånd eller andra begränsningar som påverkar 
verksamheten.

MARKNADEN
Det är svårt att styra och förutse marknaden. Samtidigt som 
nya trender på marknaden kan leda till stora möjligheter kan
de även innebära svårigheter och hot vilket kan leda till eko-
nomisk skada.

VALUTA
Då ett par av dotterbolagen jobbar med import och export kan
valutadifferenser påverka företagets ekonomi både positivt 
och negativt i form av valutaförluster eller valutavinster.

FRAMTIDA KAPITALBEHOV OCH UTSPÄDNING
Även om styrelsen inte tror att koncernen är i behov av något 
ytterligare kapital för den planerade verksamheten (utöver  
nysatsningar, förvärv osv) så finns det alltid en risk att prognoser 
inte nås, andra riskmoment samt felsatsningar som skadar 
verksamheten. Detta kan påverka koncernens kapitalbehov 
vilket kan leda till en ekonomisk risk i form av utspädning 
och/eller behov av mer kapital från befintliga eller nya aktieägare.

SÄSONGSVARIATIONER OCH BÄST FÖRE-DATUM
En del produkter, produktgrupper och dotterbolag är beroende
av säsongsvariationer vilket kan påverka den ekonomiska 
ställningen i bolaget på grund av exempelvis inköpsmissar, 
ökade lagerkostnader vilket också kan leda till för höga eller 
för låga lagernivåer vilket påverkar företagets bundna kapital
eller potentiell utebliven omsättning och vinst. Likaväl då  
bolaget jobbar med produkter med bäst före-datum så kan 
produkter som lagerhålls för länge bli obrukbara.

NYCKELPERSONER
Delar av verksamheten är i viss mån beroende av ett fåtal 
nyckelpersoner med branschkunskap, driv, kontaktnät och 
specialkompetens som vid sjukdom, dödsfall, byte av tjänst 
eller orsak till tvist kan påverka företagets ekonomiska ställ-
ning negativt.

KUNDER
Koncernens dotterbolag jobbar i många fall med mindre kunder 
som generellt har kort verksamhetstid och låg soliditet vilket 
kan medföra kreditrisker. Då ett av dotterbolagens potentiellt 
största kund som är en statlig aktör med monopol utgör en stor 
potentiell del av ett av dotterbolagens potentiella försäljning-
sökning avgör företagets relation med aktören båda en risk och 
en möjlighet som kan påverka företaget både positivt och negativt.

LEVERANTÖRER
Brist på råvara, ökade råvarupriser, utebliven service av maskiner 
och uteblivna eller försenade leveranser kan påverka företaget 
negativt. Likaväl kan uppköp av producenter, avtalsföränd-
ringar eller att en producent går i konkurs ha inverkan på före- 
tagets verksamhet.

KONKURRENTER
En del av våra dotterbolag verkar på en konkurrensutsatt 
marknad. Här finns många stora aktörer som har råd att ta 
kreditrisker eller göra nysatsningar. Detta kan påverka dotter-
bolagens ekonomiska ställning och marknadsandel.

ÖVRIGA RISKER
Produktionsstopp till följd av brand, stöld eller annan skada 
som drabbar produktionsanläggningen eller att tredje part,  
i form av leverantörer av lagerutrymmen och distributionslös-
ningar kan förorsaka problem eller skada på dotterbolagens 
försäljning, produkter och leveransförmåga.

RISKFAKTORER
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AFFÄRSIDÉ
Vår affärsidé är att utveckla nya produkter, tjänster och koncept 
i dryckesbranschen genom våra helägda dotterbolag och på så 
sätt ge mervärde för våra kunder som i sin tur ger avkastning 
till våra aktieägare. 

VISION
Vår vision är att vara bäst i Sverige på att utveckla företag inom 
premiumsegmentet i dryckesbranschen och fylla luckor på 
dryckesmarknaden som ej tillgodoses. 

MÅL 
Vårt mål är att bygga varumärken som våra kunder älskar och 
som de vill samverka ihop med över lång tid.

Produktionsanläggningen där Brewmaster Sweden AB i Hovmantorp ägs och förvaltas av dotterbolaget VXO Fastigheter AB.

THE VXO COMPANY

VXO 
FASTIGHETER AB

WEXIÖ BRYGGERI AB

THE VXO COMPANY AB
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OM BREWMASTER
Brewmaster kontrakterar bönder som odlar och skördar 
Svenskt Sigill- eller KRAV-certifierat maltkorn. Maltkornen 
hämtas upp och transporteras till Brewmasters produktions-
anläggning i Hovmantorp där det torkas och rensas innan det 
förädlas till dextrin, basmalt och rostad malt som säljs till den 
växande marknaden av bryggerier, destillerier, bagerier, livs-
medelsproducenter. Restprodukterna förädlas till foderråvara 
eller skickas till fjärrvärmeverket som driver större delen av 
maskinparken i mälteriet.

PRODUKTION
Brewmaster har tillsammans med ett engelskt företag utvecklat
en unik automatiserad maltmaskin som förädlar maltkornen och 
får dem att börja gro och utveckla sockerarter. Till skillnad från 
stora mälterier som förädlar batcher på flera hundra ton i stöten 
och mälter maltråvara på stora golv så mälts malten i kontrolle-
rade former i roterande trummor vilket ger en jämnare kvalité. 
Varje trumma klarar av att producera 1 ton malt av 1,25 ton  
råvara var femte till sjätte dag. Därefter flyttas malten till en ugn 
där den torkas till basmalt. Därefter slås grodd och skal av som 
blir foderråvara innan den sedan kan vidareförädlas via rökning 
eller rostning eller direkt paketeras i 25-kilos säckar, storsäck  
eller skickas som bulk. Produktionsvolymen under 2019 beräk-
nas hamna på 900- 1100 ton malt och 800-1000 ton dextrin. Bas-
malten kommer att säljas för lägst 12 kr/kilot och specialmalt 
kan kosta upp mot 25 kr/kilot.

Inköpskostnaden för spannmål ligger mellan 2-3,9 kr/kilot och 
förädlingskostnaden ligger mellan 0,6-2,5 kr kilot beroende på 
typ av förädling. Utöver malt importerar och säljer Brewmaster 
även humle samt förädlar och säljer foderråvara. 

DEXTRIN

BASMALT

ROSTAD MALT

BREWMASTER SWEDEN AB
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KONKURRENTER
Konkurrenterna består av stora internationella volymprodu-
center som det nordiskt- och baltiska mälteriföretaget Viking 
Malt, engelska Crisp och tyska Weyermann. En stor del av den 
malt och humle som används i Sverige idag importeras från 
andra länder. Den mälteriproduktion som finns i Sverige idag 
är storskalig med en daglig produktion cirka 600 ton som pro-
ducerar basmalt (pilsnermalt) i bulk och som till största del 
går på export till skotska whiskeydestillerier eller storskaliga 
europeiska producenter av ljus lageröl. 

Det medför att den nya marknad som växer fram med hant-
verksö och som kräver andra råvaror än enbart pilsnermalt 
idag importeras från andra länder. Även de stora volymerna 
som idag produceras i de stora mälterierna gör det är svårt att 
spåra ursprunget på råvaran och den blandas ihop med malt-
korn från olika ursprung. Denna produktion är gjord för att 
göra en så generisk öl som möjligt med en jämn kvalité men 
det som börjar efterfrågas är lokalproducerat och nyanserade 
smakdifferens på malten baserat på vart råvaran är odlad eller 
vilken sort av maltkorn det är och historien runt omkring  
råvaran och dess ursprung . 

RÅVAROR
Drygt hälften, 56 % av bryggarna är beroende av importera-
de råvaror helt eller till största delen. 17 % av företagen an-
vänds av vardera svensk och importerad råvara, medan 28 % 
använder merparten svenska råvara. 17 % producerar till viss 
del egna råvaror, där jästen är vanligast att själv producera. 
Lokalproducerad malt och humle och då främst ekologisk är 
efterfrågat och viss utveckling har inletts med humleodling-
ar genom den nya organisationen humleodlarna och utöver 
Brewmaster Sweden har även Warbro kvarn börjat att göra 
malt av kulturspannmål i mindre skala.
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RÅVARUFÖRSÄLJNING

PRODUCERAR EGEN RÅVARA

Figur 16. Råvaruförsäljning

Figur 17. Egen råvara

MARKNADEN
Företagets kunder består av en växande marknad av bryggerier, 
destillerier, bagerier och hembryggare där bryggerierna fokus. 
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ANDELEN BRYGGERIER ÖKAR
Den svenska bryggerinäringen är i ständig förändring. Det var 
länge sedan intresset för öl var så stort som det är idag. Även 
om det fortfarande är en bit kvar till de dryga 500 bryggerier 
som fanns i Sverige under den senare delen av 1800-talet så 
ser vi en stark och tydlig trend på att vi inom några år kommer 
upp i cirka 500 bryggerier i Sverige igen. I början av 90-talet 
var antalet bryggerier nere som lägst på 15 bryggerier. Från 
botten nivån 1995 fram till 2010 gick antalet bryggerier från 
15 till 42 stycken. I slutet av 2017 fanns 392 bryggerier som till-
verkar drycker professionellt i Sverige registrerade enligt SCB 
vilket gör bryggerinäringen till den snabbast växande bran-
schen sett till antal företag med en tillväxt på 816 % mellan 
2010 och 2017. Det gör också bryggerinäringen till en av de yngsta 
branscherna då cirka 80 % av dagens verksamma bryggeri är 
yngre än 10 år.
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TRENDER
Andra tydliga trender är bland annat att de lokalproducerade, 
alkoholfria och ekologiska andelarna av ekologiska produkter  
ökar kraftigt hos Systembolaget. Som exempel ökade andelen 
ekologisk försäljning med 27 % från 2015 till 2016 och nu 
är 11,6 % av all dryck som säljs på Systembolaget ekologisk.  
Efterfrågan prisökningen på systembolaget, intresset för nya 
ölstilar och ökat intresse för lokalproducerad öl samt trenderna 
inom ekologi, miljö och klimat ställer högre krav på malt- 
råvarorna och ger även en ökad efterfrågan på specialmalt och 
lokalproducerad råvara av hög kvalité. 
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CERTIFIERING
På grund av bristen på råvaror med svenskt ursprung så finns 
det ett stort intresse av certifiering och många bryggerier tycker 
att certifieringen ger mervärde. 

CIRKULÄR EKONOMI MED MILJÖEFFEKTER
Restprodukterna från bryggeriernas produktion (dravet) till-
verkar Brewmaster djurfoder av som säljs åter bönderna. Vi 
kapar incitament för spannmålsodlare att ställa om sin pro-
duktion från traditionellt odlad till Svenskt Sigill Klimat eller 
ekologisk vilket bidrar till förbättrad miljö och fauna samt 
bättre råvara med ekonomiska fördelar i alla led. 

 

VÅR UNIKITET
- Spårbarhet ner på gårdsnivå
- Lokal malt till lokala ölproducenter
- En råvara som har en lokal smak och prägel
-  Ingen blandning av olika kornsorter, utan malt av samma 

spannmålssort 
-  Ingår i ett cirkulär kretslopp och ekonomi som sammanför 

bönder och bryggerier 
- Trummälts i skalbara automatiserad system
-  Vi jobbar med ekologisk KRAV och Svenskt sigill-märkt malt
-  Miljövänliga effekter och minskad påverkan på klimat och miljö
- Högre kvalité till följd av produktionsprocessen
- Bidrar till bättre slutprodukter på marknaden
- Kan skräddarsy unika produkter även i liten skala

FRAMTIDA UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
Det finns en plan att inom tre år ha ett nytt mälteri i  
Hovmantorp med en produktionskapacitet på cirka 25 000 ton 
som producerar spårbar basmalt och rostad malt. I samband 
med det är tanken att ställa om det befintliga mälteriet till ett 
renodlat specialmälteri. Utöver ett nytt mälteri finns det även 
planer att starta förädling av svensk humle, utveckla humleim-
porten, förädla eklagringsprodukter och utöka exponering 
inom FoodTech-segmentet med dextrin, dravmjöl och sport-
nutritionsprodukter med mera.

* Enligt en undersökning gjord av Sveriges Små Bryggerier  och LRF.

FJÄRRVÄRMEVERK

SPECIALMÄLTERIET  
(BEFINTLIG FABRIK)

NYA LAGERBYGGNADEN

NYA MÄLTERIET

FODER OCH  
DRAVMJÖLSPRODUKTION
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VXO FASTIGHETER

VXO Fastigheter AB äger och förvaltar två industrifastigheter 
i Hovmantorp. Ribben 1 med 5300 kvm tomt med cirka 1600 kvm 
byggnad och Kärret 2 med 15 266 kvm tomot och 4250 kvm 
byggnad.  Den största hyresgästen är Brewmaster Sweden AB 
som hyr hela Ribben 1 och delar av Kärret 2. Kärret 2 är även 
delvis uthyrt till All-montage och Härjedalskök.
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BEVALTA AB

KUNDER
Vi är ett kundorienterat företag som utöver Systembolaget  
fokuserar på våra kunder inom hotell, barer och restauranger. 
Vårt sortiment är under ständig utveckling och vi sonderar 
marknaden ständigt för att ta fram de bästa produkterna för 
våra kunder. Vi har som mål att tillsammans med kollegor 
i branschen utveckla Sveriges dryckesutbud. Vi har kunder 
från norr till söder, från enklare vinbarer till restauranger med 
stjärnor i Guide Michelin.

MARKNAD
Marknaden för kvalitetsdryck växer starkt, både på System-
bolaget och på Sveriges restaurangscen. Våra kunder söker  
aktivt efter unika produkter och alla trender pekar på att lokalt 
producerade, ekologiska produkter och produkter med en his-
toria vinner mark. Hantverksmässiga produkter och premium- 
segmentet är det som ökar snabbast och det är tydligt att  
konsumenterna är villiga att betala mer för dessa produkter 
än tidigare.

VIN STARKÖL SPRIT FOLKÖL CIDER

VIN VANLIGAST

21 %31 %42 % 5 % 1 %

Sytembolaget Resandeinförsel Restauranger Köp av smugglad  
alkohol

Övriga butiker  
(folkölsförsäljning)

Hemtillverkning Näthandel
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HÄR SKAFFAR SVENSKARNA SIN ALKOHOL

63 %
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TERROIR

OM TERROIR 
Jobbar med exklusiva viner från mindre vingårdar i den gamla 
världen (Tyskland, Italien, Frankrike och Spanien). Terroirs 
portfölj är dedikerad till viner av exceptionell kvalitet. Vi 
arbetar uteslutande med producenter vars viner uttrycker en 
unik identitet. Vår portfölj är baserad på viner med balans, 
finess och ursprung. I stor utsläckning viner som värnar om 
tradition och respekt för naturen. Vårt sortiment omfattar flera 
regioner, druvor och extraordinära platser. Vi representerar 
omsorgsfullt de odlare vi jobbar med, och vill hjälpa till att 
överföra den vision och filosofi de vill förmedla till både pro-
fessionella sommelier och till vinentusiaster på den svenska 
marknaden.

MARKNAD
Dyrare vin säljer allt bättre och under 2017 kostade 25% av  
vinerna som såldes på Systembolaget över 100 kronor, en ökning 
från 5% så sent som 2005. Ett av skälen är självklart rådande 
högkonjunktur, men konsumenterna har även blivit mer med-
vetna om vad de väljer. Vi har blivit mer noga med vad vi äter, 
och det gäller också drycken. Vi ser en stor utvecklingspotential 
i Systembolagets premiumsegment.

Volym (liter) Andel (%)

Land Prisklass 2017 Förändring % 2017

Alla -40 42 852 -58,4 % 0,1 %

40-49 327 253 -25,0 % 0,6 %

50-59 2 066 050 -53,2 % 3,6 %

60-69 7 841 481 -18,8 % 13,7 %

70-79 11 764 597 1,9 % 20,5 %

80-89 12 777 889 9,4 % 22,3 %

90-99 8 484 484 15,7 % 14,8 %

100- 14 047 326 33,6 % 24,5 %

Totalt 57 351 930 2,99 % 100,0 %

Systembolagets försäljning av Vin ex kl. Starkvin från de tio största 
länderna i olika prisintervall ackumulerat tom kvartal 3 2017  
(volym mellan 60 och 80 cl).

Index för kalenderkorrigering (innevarande kvartal): 100,90
Index för kalenderkorrigering (ackumulerat): 101,13

KUNDER
Våra primära kunder är kvalitetsdrivna restauranger och vin-
barer i hela Sverige. Tyngdpunken ligger i Stockholm där en 
stor del av marknaden finns och fortsätter att växa snabbt. 
Bland våra kunder finns både restauranger med stjärnor i Guide 
Michelin till enkla men ambitiösa kvarterskrogar. Vi arbetar 
även med Systembolaget för att nå den privata marknaden, 
både genom exklusiva lanseringar, beställningssortimentet 
och egenkomponerade vinlådor.

KUNDNYTTA
Genom ett unikt urval av produkter från kända och unika pro-
ducenter lagerhåller och säljer Terroir premium- och kvalitets- 
viner. Våra medarbetare har en djup kunskap inom vinets 
värld och är vår största tillgång gällande utbildning och infor-
mation till våra kunder. 

Vi är en av de yngre och mindre dryckesimportörer som till-
sammans hjälps åt att utveckla den svenska vinmarknaden 
genom introducera nya regioner, druvor och producenter. Till-
sammans med den rådande trenden där gemene man är beredd 
att betala lite mer för att få högre kvalitet i glas gör detta att 
vi ser ständigt utveckling. Vi arbetar endast med kvalitetsvin 
och ställer höga krav på såväl lagerhållning och transporter. 
Vi verkar i det högre prissegmentet och i huvudsak med  
producenter som har begränsat med vin att sälja.

VINLÅDOR 
Terroir släpper varje år ett antal vinlådor där vi ger System-
bolagets kunder möjlighet att köpa viner som annars inte är 
tillgängliga för privatpersoner. Lådorna har olika teman och 
anpassas efter årstid och efterfrågan. Försäljningen sker via 
Systembolagets beställningssortiment och marknadsförs  
genom egna kanaler samt provningar med press, bloggare och 
privatpersoner.

LEVERANTÖRER 
Alberto Orte
Bénétière
Celler Del Roure
Château Ĺ Isle Fort
Château Montdoyen
Champagne Robert Moncult
Château d´Oupia
Clos de la Roilette
Clos du Fief Michel et Sylvain Tête
Compania de Vinos del Atlántico
Cristiano Garella
David Sampedro
De Forville
Dhondt-Grellet
Didier Fornerol
Domaine de Souch
Domaine du Banneret
Domaine du Closel
Dominino del Aguila
Ferrando
Finca Torremilanos
Francois Cazin
Gilberto Boniperti
Günter Steinmetz
Henri Germain
Hofgut Falkenstein
JP Gaussen
Koehler-Ruprecht
La Torre
Lemorton
Maison Bielle
Montenidoli
Peter Lauer
Petterino
Pierre Yves Colin-Morey
Régis Rossignol-Changarnier
Terre des Chardons
Vincent Pinard
Yannick Amirault
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WEXIÖ BRYGGERI AB

WEXIÖ BRYGGERI 

SKISSFÖRSLAG
2016-05-12
Kristina Elgström
Stefan Johansson 

Wexiö bryggeri är ett planerat storskaligt hantverksbryggeri med 
beräknad produktionsstart 2021. Den planerade produktions- 
anläggningen är belägen i centrala Växjö. Området ägs i dags-
läget av Växjö Kommun genom VöFab.

Wexiö Bryggeri AB har under 2017 skrivit under en avsikts-
förklaring om att förvärva marken från VöFab. Området är 
beroende av Växjö Kommuns- och VöFabs detaljplan och  
politiska beslut. Det finns således en risk att projektet försenas
eller inte blir av. 

ETT BRYGGERI MED FYRA SYFTEN
• Komplettera produktportföljen i Bevalta
• Licensbryggning och Private label
• En marknadsföringsplats för Brewmasters specialmalt
• En destination och plats där ölentusiaster kan träffas
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BOLAGSSTYRNING

PETER NYGREN
Medgrundare till The VXO Company AB. Grundare av IT- och gamingföretaget Mionix som 
idag omsätter 30 miljoner och verkar på en internationell marknad. Peter har investerat och 
sitter även i styrelsen för Pitchler och Eat Create Sleep.

JESPER ROGNEFALL
Medgrundare till The VXO Company AB samt till vinimporten Terroir (TVIN AB) tillsam-
mans med Martin Rognefall vilket senare blev en del av The VXO Company AB. Jesper är 
även delägare i konsultbolaget Dimanche samt PM & Vänner.  

RUBÉN SANZ RAMIRO
Medgrundare till The VXO Company AB. En av Sveriges främsta sommelierer med lång 
erfarenhet från vinbranschen i London och New York. Idag chefsommelier på PM & Vänner i 
Växjö samt undervisar vid sommelierutbildningar i Stockholm och Umeå.

PER BENGTSSON
Medgrundare till The VXO Company AB samt grundare av PM & Vänner koncernen 
tillsammans med Monica Carlsson. Koncernen har över 100 anställda och omsätter ca 
65 miljoner. 

MARTIN ROGNEFALL
Medgrundare till The VXO Company AB samt till vinimporten Terroir (TVIN AB) tillsam-
mans med Jesper Rognefall vilket senare blev en del av The VXO Company AB. Martin är 
även delägare i konsultbolaget Dimanche samt PM & Vänner.
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MEDARBETARE

BREWMASTER SWEDEN AB:

HENRIK INGO
Har lång erfarenhet från Trensums i Tingsryd samt Oppigårds bryggeri i Hedemora. Har en 
djup kunskap inom livsmedels- och ölproduktion. Arbetar för tillfället timmar i Brewmaster. 
Henrik innehar aktier i The VXO Company AB.

ERIK KÅGESTAD
Ekonomisk utbildad och en karriär inom processindustri vid Lessebo pappersbruk. Erik är 
utbildad mältare och är platschef vid Brewmaster i Hovmantorp. Erik innehar aktier i The 
VXO Company AB.

JOHAN ZETHRAEUS
Kommer senast från IKEA Food har innan dess jobbat på Farmartjänst och vid sidan av det 
har han drivit egen gård. Jobbar sedan 12 november 2018 på Brewmaster och är utbildad 
mältare. Johan innehar aktier i The VXO Company AB.

BEVALTA AB:

SIMON DAHL
Simon har en bakgrund på Systembolaget i Oskarshamn samt från vingårdar i Australien, 
Frankrike och Tyskland. Innan Simon anslöt sig som säljare i Bevalta jobbade han för en 
annan vinimportör i Stockholm. Simon innehar aktier i The VXO Company AB.

LYDIA JOY GADOLIN
Började sin vinresa 2008 på en KY-utbildning i Halmstad på Gastro Academy där hon läste Wine 
& Spirit Education Trust. Lydia har även läst Gustibus sommerlierutbildning. Hon började sin 
kärriär hos importören Rowi Wines i Båstad. Sedan blev det fyra år på Systembolaget. Därefter 
gick hon vidare till vinkällarbutiken på Hansa i Malmö, för att sedan börja på Vinspecialisten 
för HJ Hansen vin i Danmark och nu senast kommer Lydia ifrån L’enoteca vinbar. Lydia innehar 
inte aktier i The VXO Company AB.

JOSEFIN FORSGREN
Är utbildad sommelier och måltidskreatör i Grythyttan. Har arbetat en del med vinproduktion 
i Montalcino och Greve in Chianti samt på vinbarer i Stockholm och har under de senaste åren 
arbetat inom vinimport. Josefin har under en period även varit Visual Merchandiser.
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EKONOMISK PROGNOS, FRAMTIDA KAPITALBEHOV OCH FINANSIERINGSPLAN 

Prognosen är ett levande dokument och uppdateras med jämna 
mellanrum beroende på de olika dotterbolagens rådande situa-
tion och utveckling. Nedan visas den plan som styrelsen och de 
operativa verksamheterna för tillfället jobbar efter:

2019 2020 2021 2022

Koncern Oms. Vinst Oms. Vinst Oms. Vinst Oms. Vinst

The VXO Company AB 22,9 2,26 59 9,1 113,2 19,44 217 37,9

Dotterbolag Oms. Vinst Oms. Vinst Oms. Vinst Oms. Vinst

Brewmaster Sweden AB 12 1,2 42 7,2 80 16 160 32

Bevalta AB 10 1 15 1,5 20 2 30 3

Wexiö Bryggeri AB 0,1 -0,1 1 0,2 12 1,2 25 2,5

VXO Fastigheter AB 0,8 0,16 1 0,2 1,2 0,4 2 0,4

 

Offentliga 
stödinsatser 

Micro
Affärsänglar Uppstarts- 

finansiering
Sådd- 

finansiering
Senare  
stadier

Expansion 
(growth 
capital)

Buyout Aktiebörser

INVESTERING

TIDSPLAN 2016

6 MSEK

2017

9 MSEK

2018

6,3 MSEK

2019

9,3-25,3 MSEK

2020 2020-2021

90-150 MSEK CA 25 MSK

NOTERAT

EXITMÖJLIGHET

(N/A)

ONOTERAT
KAPITALANSKAFFNING THE VXO COMPANY

Planen är att hålla en hög soliditet och driva upp bolaget med 
ägarkapital. När det finns stabila kassaflöden i dotterbolagen  
kommer investeringar och tillväxt att växlas över från ägar- 
kapitalsfinansiering till lånefinansiering för att skapa hävstång.

PLANERAD BELÅNING EFTER NYEMISSIONEN

BOLAG LÅN TYP AMORTERING/ÅR RÄNTA TID KVAR

The VXO Company 0

Brewmaster Sweden AB 2 000 000 Checkkredit 4,00 %

VXO Fastigheter AB 5 000 000 Fastighetslån 1 000 000 3,50 % 5 år

Wexiö Bryggeri AB 0

Bevalta AB 2 000 000 Checkkredit 4,00 %

PROGNOS
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1.   Svenska Småbryggerier i siffror 2018 (en rapport, framarbetad med Ipsos studie som underlag, av LRF i samarbete med  
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