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Viktig information
Informationen i denna broschyr utgör endast en förenklad beskrivning av erbjudandet
att teckna units i NORD Nordic Retail & Distribution Holding AB (publ) (559077-0698).
Broschyren innehåller inte fullständigt underlag för ett investeringsbeslut, och utgör inte 
ett prospekt i enlighet med prospektdirektivet (2003/71/EG). Erbjudandet riktar sig inte 
till personer vars deltagande förutsätter ytterligare informations-, registrerings- eller 
andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Broschyren, anmälningssedlarna eller 
andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där distri-
butionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot reglerna i sådant 
land. Vare sig NORD Nordic Retail & Distribution Holding AB (publ) eller Eminova Fond-
kommision AB, som är Bolagets emissionsinstitut i föreliggande emission, lämnar några 
garantier, uttryckliga eller underförstådda, gällande informationen i denna broschyr.



•BAKGRUND & MOTIV
Människan har i alla tider haft ett särskilt intresse för natur, friluftsliv och äventyr. Naturen möjliggör 
en mängd olika aktiviteter och varje person har sin favorit, vare sig det är jakt, fiske, fjällvandring, 
arbete på gården eller promenad i skogen.

NORD bildades i slutet av 2016 genom samgåendet 
mellan ITAB, Active Outfit och Jaktlust. Affärsidén 
är att tillhandahålla den bästa utrustningen till 
konsumenter som har en aktiv fritid med fokus på 
jakt, sportfiske och friluftsliv via en kombination av 
e-handel och fysiska butiker. Genom att erbjuda 
ett brett sortiment av utrustning, kläder och skor 
har de verksamhetsdrivande bolagen som mål att 
göra det möjligt för alla att kunna köpa funktionell 
kvalitetsutrustning till bästa möjliga pris. 

Dotterbolagen är alla inordnade under NORD som 
tillhandahåller en gemensam ledning och ett antal 
gemensamma avtalslösningar. Det övergripande 
målet är att skapa en gemensam infrastruktur för 
alla bolag i koncernen, vilket bidrar till synergier 
både i form av effektiviseringar och kostnadsbe-
sparingar. 

NORD ser stora tillväxtmöjligheter på den
befintliga marknaden (d.v.s. utrustning och
kläder för fritid- och utomhusaktiviteter) både
genom organisk tillväxt och förvärv.

Styrelsen föreslår en företrädesemission av högst 
5 400 000 aktier och högst 5 400 000 teckningsop-
tioner. Emissionen sker med företrädesrätt för 
aktieägarna i form av units. Varje unit består av en 
aktie och en teckningsoption av serie TO1.

Två (2) teckningsoptioner av serie TO1 ger rätt att 
teckna en ny aktie. Teckningsoptionerna löper till 
och med den 15 april 2020 och kan utnyttjas för 

Erbjudandet i sammandrag 
Emissionsbelopp:
21,6 MSEK

Företrädesrätt:
1:2

Teckningskurs:
4 SEK per Unit

Exempel:
Har du idag 10 000 aktier får du teckna
5 000 Units

Avstämningsdag:
13 mars, 2018

Garanti & teckningsförbindelser:
13,5 MSEK

Teckning utan företrädesrätt:
15 mars - 6 april 2018

Teckningsperiod:
Teckning med och utan företrädesrätt ska ske 
under perioden 15 mars - 6 april 2018
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nyteckning av aktier under perioden 15 april 2019 
– 15 april 2020. Lösenkursen för teckning av en 
aktie med stöd av två teckningsoptioner är 7 SEK. 
För två befintliga aktier erhålls en uniträtt. Två 
uniträtter ger rätt att teckna en unit till en 
teckningskurs av 4 SEK. Fullt tecknad inbringar 
emissionen 21,6 MSEK. Avstämningsdag för rätten 
att delta i nyemissionen är den 13 mars 2018. 
Emissionen är säkerställd via garantier och
teckningsförbindelser till cirka 60%. 

Emissionslikviden kommer i huvudsak användas 
för att utveckla och förbättra NORDs verksamhet, 
säkerställa rörelsekapitaltäckning i linje med
reglerna för listning på Nasdaq OMX First North 
samt finansiering och utveckling av planerade 
förvärv.

Ansökan om handel vid
Nasdaq OMX First North
Den planerade noteringen av NORD på First North 
är ett naturligt led i bolagets ambition att stärka 
sin position, bredda aktieägarbasen och ge
tillgång till de svenska och internationella
kapitalmarknaderna.

NORD har för avsikt att ansöka om notering av 
Bolagets aktier vid Nasdaq OMX First North under 
Q2 2018. Det är styrelsens bedömning att Bolaget 
efter genomförandet av föreliggande emission 
uppfyller de krav som marknadsplatsen tillämpar. 



•VD HAR ORDET
Det intensiva arbetet med att sätta ihop denna 
unika och slagkraftiga företagsgrupp har pågått i 
närmare två år. Det är därför en stor glädje att nu 
se det strategiska arbetet omsättas i operativa
förbättringar och effektivisering av de olika
verksamheterna. NORD omsätter ca 50 MSEK 
(2017). Bokslut för 2017 är inte färdigställt, men 
uppskattningsvis gör koncernen ett negativt
resultat på ca -18 MSEK föregående räkenskapsår. 
(varav cirka 10 MSEK icke återkommande
kostnader).

Idag har vi tre e-handelssidor som tillsammans
har över 200 000 besökare/månad. Vi bedriver 
verksamhet i två fysiska butiker, varav en är 
placerad i Stockholm och en finns i Surahammar. 
Vårt varumärke T&P står för 33% av den totala
omsättningen på ca 50 MSEK. Vi har 180 000
kunder varav majoriteten är återkommande. Idag 
har vi 150 000 unika mottagare av nyhetsbrev och
katalog. NORD verkar på en stor och växande 
marknad. Friluftsmarknadens storlek i Sverige
uppskattas till cirka 25 miljarder kronor.

Målsättningen är tydlig. Genom organisk tillväxt 
och en aktiv förvärvsstrategi ska NORD konsol-
idera de fragmenterade nischmarknaderna för
konsumentvaror inom outdoor-segmentet och
skapa en marknadsledande företagsgrupp. Det
långsiktiga målet är att bygga tillväxt under
lönsamhet med en betydande andel
egenproducerande varor och eget innehåll för
att bygga varumärke och driva trafik till
försäljningskanalerna.

Sedan starten har ett omfattande
förändringsprogram genomförts för att lyfta fram 
synergier mellan de befintliga dotterbolagen och 

skapa en effektiv och skalbar grund för
verksamheten att bygga vidare på. Betydande
förändringar har på kort tid gjorts för att
effektivisera lagerhållning, inköp, logistik,
kundtjänst, marknad och försäljning.

Unik kombination av gammalt och nytt
NORD kombinerar över 35 års erfarenhet av 
distanshandel, en betydande andel egenproduce-
rade varor, kompetensen att bygga snabbväxande 
e-handelsföretag, fysiska butiker, samarbeten med 
välkända ambassadörer och ett betydande
mediabibliotek med innehåll som är relevant för 
målgruppen.

Genom att lyfta in varje organisations styrkor
och kunnande, har vi skapat ett värde, som
tillsammans är större än summan av varje
enskild beståndsdel. 

Genom samordning av exempelvis inköp, eko-
nomi, IT-plattform och logistik skapas synergier. 
Kommande förvärv blir en del av samma effektiva 
organisation som redan utmärker NORD. När vi 
förvärvar bolag skall värdet alltid bli större inom 
NORD än som fristående bolag.

Mycket mer än e-handel
Koncernen är mer än en e-handelskoncern.
Vi ser e-handeln som en oerhört viktig
försäljningskanal, men lika viktigt är arbetet
med våra egna varumärken och att producera 
innehåll som är relevant för bolagens
målgrupper. Det är genom att arbeta med
alla dessa delar vi skapar en företagsgrupp 
med en helt unik slagkraft:

- Våra e-handelssidor och butiker är distributions-
kanalerna för att få ut varor till slutkonsument.

- De egenproducerade varorna ger goda
bruttomarginaler och kontroll över prisbilden.

- Det innehåll vi presenterar är ett
kostnadseffektivt sätt att driva trafik och
kännedom om våra produkter i relevanta
målgrupper.

- NORD håller koncerngemensamma och effektiva 
funktioner för inköp, lager, logistik, kundtjänst, 
marknadsföring, m.m. för att bygga en bättre och 
mer kostnadseffektiv organisation än något av 
portföljbolagen kan göra på egen hand.

- Förvärvsstrategin låter gruppen växa snabbt
för att bli marknadsledande och på allvar
konsolidera de fragmenterade marknaderna
vi verkar på.
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NORD i siffror
Under 2017 genomfördes ett omfattande arbete
för omstrukturering och att lägga grunden för
NORDs framtida strategi. 

NORDs tre dotterbolag omsätter ca 50 MSEK
(2017). Bokslut för 2017 är inte färdigställt, men
uppskattningsvis gör koncernen ett negativt
resultat på ca -18 MSEK föregående räkenskapsår.
(Varav ca 10 MSEK icke återkommande kostnader.)

Växande marknad och ökad trend 
NORD verkar på en stor och växande marknad. 
Friluftsmarknadens storlek i Sverige uppskattas till 
cirka 25 miljarder kronor, vilket framgår av
rapporten ”Ekonomiska värden i svenskt friluftsliv” 
(2009) framtagen på uppdrag av Naturvårdsverket 
och Svenskt Näringsliv. I denna marknad fokuserar 
bolagen på nischsegment som är fragmenterade, 
med flertalet mindre aktörer och avsaknad av en 
tydlig marknadsledare. NORD ser därmed en
betydande potential att konsolidera dessa
marknader och ta en marknadsledande position.

Friluftsmarknaden i Sverige och övriga Europa
växer i stadig takt, vilket framförallt drivs av en 
generell friluftstrend och ett ökat intresse för
konsumenter att komma närmare naturen.
Branschrapporter från European Outdoor Group 
visar en generell tillväxt på 2,1% för friluftsmarkna-
den under 2015. NORDs erfarenhet är att även den 
svenska friluftsmarknaden befinner sig i en stadig 
tillväxt.

E-handeln i Sverige
Under de senaste fyra åren har omsättningen på 
den svenska e-handelsmarknaden ökat med 45% 
(75,7 miljarder kronor 2013 till 109,5 miljarder
kronor 2017). För närvarande är omsättningen 
109,5 miljarder kronor, vilket är nio miljarder (9%) 
mer än förra året. Siffrorna bygger på en faktiskt 
ökning hos ca 5000 webbutiker i Sverige. 

Källa: Rapporten Svensk E-handel 2017
av DIBS by Nets

Visste du att?

39% 
av svenskarnas totala onlinekonsumtion består av 
varor.

52% 
av svenskarna köper kläder på nätet. 

89% 
av alla 25-35-åringar handlar på nätet. 

•MARKNAD

3,2 miljoner besök

38 000 aktiva produkter 

59 000 unika köp 

44 000 kunder

33% försäljning från egna 
varumärken
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NORD AFFÄRSMODELL
Genom NORD drivs det koncerngemensamma strategiska arbetet med organisk tillväxt, och 
särskilt att tillse att det finns marknadsföringskompetens som kan fokusera på synergier inom 
sälj och marknad.

•VERKSAMHETSBESKRIVNING
NORD (Nordic Retail & Distribution AB) 
NORD bildades under Q4 2016 genom samgåendet 
av verksamheterna ITAB, Active Outfit och
Jaktlust under NORD. Beslutet att inleda
samarbetet mellan bolagen grundades i ägarnas 
gemensamma syn på marknaden och nyttan av att 
bygga samordnade funktioner mellan bolagen. 
Affärsidén är att förvärva, äga och förvalta bolag 
inom tydligt avgränsade nischer av outdoor-mark-
naden. Den huvudsakliga intäktskällan för
dotterbolagen är försäljning av varor direkt till 
slutkonsumenter och företag, men kan i framtiden 
också bestå av distribution av egna varumärken till 
externa återförsäljare. 

NORD är bolaget där administrativa funktioner 
samlas för att bygga en effektiv organisation och 
möjliggöra synergier mellan dotterbolagen.
Ledningsfunktioner, lager, logistik, marknadsföring, 
IT-utveckling, inköp, leverantörsavtal och 
kundservice är exempel på funktioner som samlas 
i NORD. Genom NORD bedrivs även det aktiva
förvärvsarbetet. Koncernens förvärvsstruktur har 
huvudsakligen baserats på att ägare till förvärvs-
objekt erbjuds att bli aktieägare i NORD genom att 
de växlar sitt aktieägande i förvärvsobjektet mot 
aktieägande i bolaget. Nyttan för förvärvsobjekten 
att ingå i NORD bör öka i takt med att bolaget
expanderar och fler förvärvsobjekt tillkommer. 
Detta bör medföra att det finns möjligheter att
genomföra förvärv med ett potentiellt växande 
multipelarbitrage till nytta för NORDs aktieägare. 
Visionen är att på detta sätt vara den drivande 
faktorn i en konsolidering av de fragmenterade 
marknader som bolaget verkar på och att på sikt 
bygga en marknadsledande verksamhet under 
lönsamhet.

ITAB (Idéfix Tekoprodukter AB)
ITAB grundades 1980 som ett postorderföretag. 
Försäljningen har historiskt drivits främst genom 
katalogdistribution och traditionell postorderför-
säljning samt via den fysiska butiken i anslutning 
till lagret i Surahammar. Under det senaste 
årtiondet har en allt större andel av orderingången 
kommit från hemsidan, som idag är den viktigaste 
försäljningskanalen. ITAB säljer framförallt 
konfektion för fritid, arbete och jakt och har en 
stor andel (cirka 50 procent) av försäljningen som 
kommer från det egna varumärket T&P.

Genom att kapa mellanhänderna och själva produ-
cera kläderna direkt från fabrik kan ITAB erbjuda 
hög kvalitet och funktion till ett attraktivt pris, men 
fortfarande behålla en god bruttomarginal på för-
säljningen och kontroll över prisbilden på de pro-
dukter som erbjuds. Försäljningen sker framförallt 
via itaboutdoor.se men även genom telefon- och 
postorder. I anslutning till ITAB:s lager i Suraham-
mar finns även en fysisk butik som står för 15-20 
procent av försäljningen.

NORD

Nischade återför-
säljare / kanaler

Varumärken
(Egna & Externa)

Digitala
Ambassadörer

Portfölj av företag som verkar 
inom nischsegment med flera 
försäljningskanaler inklusive 
e-handel, fysiska butiker, försälj-
ning B2B och postorder

Portfölj av egna varumärken
i kombination med externa
varumärken för att kunna
erbjuda ett brett utbud,
säkerställa vinstmarginaler
och öka trovärdigheten. 

Utvalda ambassadörer med unikt 
innehåll som driver trafik, engagerar, 
underhåller och bibehåller kunder i 
sociala medier och bloggar. 

En plattform som tillhandahåller tjänster
för samtliga företag i gruppen och arbetar
som en samordnad funktion med lager, logistik,
administration, marknadsföring, ekonomi, inköp
samt med sammanslagningar och förvärv. 

© 2018 NORD Nordic Retail & Distribution Holding AB (publ)
Org.nummer: 559077-0698, Vikdalsvägen 50, 131 52 Nacka Strand, Stockholm 



Active Outfit
(Danholmen Active Outfit AB)
Active Outfit grundades 2011 som ett fokuserat 
e-handelsbolag. Victor Wennerholm (VD) med 
familj ägde och drev Active Outfit vid bildandet 
av NORD. Försäljningen sker framförallt på hem-
sidan www.activeoutfit.se, men också på externa 
marknadsplatser samt i den fysiska butiken i Nacka 
utanför Stockholm. Historiskt har försäljningen 
bestått främst av externa varumärken med fokus 
på hårdvara (utrustning exkl. kläder och
skobeklädnad) och en mindre andel konfektion
för jakt, fiske och friluftsliv.

Active Outfits affärsidé är att erbjuda en ”one stop 
shop” för allt inom jakt, fiske och friluftsliv. Det 
som gör Active Outfits erbjudande unikt på
marknaden är det breda produktsortimentet
som idag består av över 30 000 artiklar. 

Genom att erbjuda ett brett utbud av utrustning 
och kläder inom de olika områdena på en och
samma plattform skapar Active Outfit ett
intressant erbjudande på marknaden, som
annars generellt är uppdelad mellan renodlade 
jaktbutiker, sportfiskebutiker och friluftsbutiker.

Active Outfits internetplattform finns både på 
svenska och engelska, vilket underlättar en möjlig 
framtida internationalisering.

Jaktlust
(Cazadero Mediaproduktion AB)
Cazadero Mediaproduktion AB bildades 1994 
och Cazaderos online-konceptbutik jaktlust.com 
grundades 2015 av Thomas Ekberg och Mikael 
Jägare som är två av Sveriges mer välkända jakt-
profiler. Duon har producerat en TV-serie för TV4 
med samma namn och totalt finns åtta säsonger 
av jaktfilm som NORD äger rättigheterna till och 
ett samarbetsavtal med grundarna för att fortsätta 
producera innehåll. 

Cazadero har vidare producerat ett stort antal 
andra TV-serier och filmer med jaktligt innehåll 
(över 100 stycken) för olika kanaler. Filmerna finns 
tillgängliga gratis via hemsidan jaktlust.com, där 
arbetet också pågår för att bygga upp en e-handel 
med försäljning av konfektion och hårdvara (ut-
rustning exkl. kläder och skobeklädnad) till jägare.

Filmproduktionen används för att bygga
varumärkeskännedom och produktplacera varor 
som finns att köpa på sidan. Videomaterialet 
används även i kortare format för att bygga
Jaktlusts trovärdighet i olika sociala kanaler. En 
sekundär intäktskälla för Jaktlust är sponsoravtal 
med olika företag och leverantörer som betalar för 
att få sina varumärken och produkter exponerade 
i filmerna.

Portfölj
3 e-handelssidor som
tillsammans har över 200K
besökare/månad

1 produktionsenhet med 
ett bibliotek av kvalitativt 
material som har över 300K 
visningar/år

2 fysiska butiker, varav 1 är 
placerad i Stockholm och 1 
i Surahammar som står för 
20% av den totala försälj-
ningen

Starka ambassadörer som 
representerar företagen och 
respektive varumärke

1 varumärke med 35 års 
historik som representerar 
33% av den totala omsätt-
ningen på ca 50 MSEK

180K kunder varav
majoriteten är återkom-
mande, 150K mottagare av 
nyhetsbrev och katalog

•

•

•

•

•

•

Mer information: nordoutdoor.com
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•STYRELSE OCH MANAGEMENT
Ledande befattningshavare 
Verkställande Direktör
Victor Wennerholm (född 1981)
Victor Wennerholm är verkställande direktör i Bolaget 
sedan 2017 och har varit verksam som styrelseledamot 
i NORD-Koncernen (dock endast i dotterbolagen) sedan 
dess bildande hösten 2016. Victor Wennerholm är an-
ställd i Bolaget.

Erfarenhet: Entreprenör (grundare till Danholmen 
Active Outfit AB). Finansiell bakgrund från Coeli Asset 
Management och EFG Bank.
Aktieinnehav: 504 271 aktier

Chief Operating Officer
Carl Bofeldt (född 1971)
Carl Bofeldt är anställd i Bolaget.

Erfarenhet: Head of Sponsorship & Event (Global) för 
Betsson Group, Head of Account Manager för Ryska 
Posten, Head of Account Manager för Fieldwork, CEO & 
Co-founder Rumble AB, Brand Manager Gallager Group
Aktieinnehav: 37 324 aktier

Chief financial officer 
Joakim Hansson (född 1979)
Joakim Hansson är konsult för Bolaget på uppdrag av 
HMP Family Service AB.

Erfarenhet: Factoringchef för Retail Finance, Controller 
för Payer Financial Services AB
Aktieinnehav: Inget aktieinnehav 

Styrelse
 
Styrelseordförande
Alexander Hartman (född 1980) 
Alexander Hartman har varit verksam som 
styrelseledamot i NORD-Koncernen sedan dess bildande 
hösten 2016 och är styrelseordförande i Bolaget och 
NORD-Koncernen sedan 31 maj 2017. 
Erfarenhet: Erfarenhet från Goldman Sachs, Altor Equity 
Partners, Helly Hansen, Northvolt och som konsult med 
fokus på affärsutveckling och investeringar i mindre 
bolag. 
Aktieinnehav: 85 131 aktier 

Styrelseledamot 
Peter Bengtsson (född 1956)
Peter Bengtsson är styrelseledamot i Bolaget 
sedan 31 maj 2017. Peter är även styrelsens
representant i den operativa ledningsgruppen.

Erfarenhet: Entreprenör (grundare och tidigare VD för 
P&L Nordic AB).
Aktieinnehav: 325 122 aktier

Kim Alltorp (född 1981)
Kim Alltorp är styrelseledamot i Bolaget sedan 31 maj 
2017. Kim Alltorp har varit verksam som
styrelseledamot i NORD-Koncernen sedan dess
bildande hösten 2016. 

Erfarenhet: Erfarenhet från Google, Procter & Gamble, 
eBay/Tradera och Spotify.
Aktieinnehav: 500 953 aktier

Patrik Strand (född 1964)
Patrik Evertsson-Strand är styrelseledamot i
Bolaget sedan 31 maj 2017. 

Erfarenhet: 30 års erfarenhet inom FMCG. Ledande 
befattningar inom Nike i 15 år och Helly Hansen i 10 år.
Aktieinnehav: Inget aktieinnehav

Martin Roos (född 1974)
Martin Roos är styrelseledamot i Bolaget sedan 2017. 

Erfarenhet: Finansiell bakgrund från ICA-gruppen, GE 
Capital Banco Santander. Head of Sales, Retailfinance AB 
(ICA-Handlarnas förbund); Area Manager Finance, Socié-
té General; Key Account Manager, Gjensidige Bank och 
försäkring; Key Account Manager, GE Capital; Trainee, 
IBM Svenska AB.
Aktieinnehav: Inget aktieinnehav
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