Vi välkomnar dig att hänga med
på vår resa som delägare i Raws!

EN GRÄSROTTSRÖRELSE.
… Sprunget ur att vi måste jobba hårdare för att
minska plastkonsumtionen i samhället. Raws vill
visa, som rebeller att vi kan göra bättre och att det
går. Vi är förändringens våg, som tillsammans med
dig, ska visa hur framtidens sugrör ser ut.
Här presenterar vi sugrör av vass. Skördat och
tillverkat i Sverige. Ett naturligt sugrör som står
redo att ta över världen utan att tumma på varken
kvalitén eller kosta skjortan. Länge leve vassen!

Välkommen på vår resa.

NÄSTA KAPITEL ÄR HÄR

Erbjudande

Raws siktar på att ta in 6 000 000 SEK i denna emission för att förändra
en hel industri och visa att sugrör av svensk vass är här för att stanna.
Välkommen att bli delägare i Strawbuddy Sweden AB (publ.)

Emissionen öppnar den 15 juni 2021 och stänger

Antal nyemitterade B-aktier är 125 000

den 4 juli 2021 om inte styrelsen beslutar att

vid fullteckning.

förlänga den eller avbryta i förtid.
En B-aktie ger 1/10 rösträtt.
Pris per aktie är 48 SEK/st och minsta antal är
30 aktier för 1 440 SEK.

Värderingen är satt till 30 000 000 SEK
pre-money.

Kostnaden för emissionen i sin helhet bedömer
vi landa på 500 000 SEK, så netto, vid
fullteckning blir 5 500 000 SEK

Teckna online med BANK-ID på: axier.se/raws eller teckna via
teckningssedel: Se sista sidan eller ladda hem den på raws.co/theroc

Motiv till emissionen

It takes some balls to change the world.
And change starts now.
Om vi når hela beloppet om 6 miljoner SEK så kommer de innebära;

Industrialisering

Ny lokal

Vi kommer bygga världens första helautomatiserade
produktionslina för våra sugrör. Målet är 3 sugrör per sekund,
vilket ger 34 miljoner sugrör perår som kan omsätta ca 14
miljoner SEK perår. Den byggs med hjälp av vår partner och
delägare i Motala.

För att kunna växa och producera ﬂer sugrör behöver vi hitta
nya utrymmen. Både för att förvara all vass, men även för att
ge möjlighet till att skala upp produktionen under många år.

Kostnad: 3,5m

Kostnad: 0,5 m (bidrar till de löpande kostnaderna)
När: Q1 2022

När: Våren 2022

Fler produkter
Med hjälp av resterna & spillet från vasstillverkningen tar vi
fram tallrikar och bestick, helt befriade från plast. Med ﬂer
naturprodukter så förverkligas vår vision om en plastfri värld.
Kostnad: 0,5m När: Slutet av 2022

Stärka upp Raws
Vi behöver synas utanför Sverige. Det innefattar mässor, mer
marknadsföring samt förstärka teamet för att kunna växa
snabbare och fortsätta resan mot vår ambitiösa mål.
Kostnad: 1 m (Bidrar till de löpande kostnaderna)

HOME OF STRAWS

Marknad

DET ÄR BARA 1 SUGRÖR…
Sade ett par miljarder människor. Det förbrukas alltså

Klimatmål
Agenda 2030 och att vi måste leva smartare har lett till att man
förbjudit engångsplast och att marknaden är mer mottaglig för
smarta, naturliga och närproducerade produkter. Att skeppa
”billiga” produkter från Kina rimmar dåligt med ovan.

orimligt många sugrör. Som också förstör vår planet.
Bara i USA slänger man över 300 miljoner sugrör per

Restauranger, hotell och cafeer

dag. Man räknar med att varje person i Europa

Med över 70% av den totala konsumtiopnen i världen så är det

konsumerar över 50 sugrör per år. Det blir nästan 30

här marknaden vi satsat mer på. I snitt gör varje enhet av med

miljarder sugrör per år bara i Europa! Crazy!

över 25 000 sugrör per år. Och med plasten borta är det papper
som blir valet - ett val som många krögare gärna vill slippa.

Plastens tid är kommen.
Engångsplast förbjuds runt om i världen just nu. EU fasar ut bland
annat sugrör av plast sommaren 2021 vilket verkligen banar väg för
mer klimatsmarta alternativ.

Dagligvaruhandeln
I varje småbarnsfamiljs hem, någonstans ﬁnns det ett
sugrörspaket. Branschen där sugrör, globalt omsätter ﬂera
miljarder per år och där man kan se tydliga trender att

Sugrör ﬁnns överallt.

konsumenten letar efter mer hållbara och naturliga alternativ.

Ända sedan vi lanserade Raws har vi haft högre tryck på ordersidan
än vad vi mäktat med att producera. Att lista ut hur man ska göra
sugrör från grunden har varit utmanande. Eftersom vi är rätt

Framtiden i våra händer

ensamma om att göra sugrör av vass, i volym.

Med ett plastförbud i EU och i många delar av världen och en
ökad efterfråga på naturliga och närproducerade produkter. Så

Vi har nu delägare med spetskompetens inom automation för att

är Raws framtiden. Och att sugrören är gjorda i Sverige kommer

kunna möta upp efterfrågan när pandemin lättar.

ge ett eko runt om i världen.
Please Suck Responsibly

Källa 1: https://bit.ly/37GzRA8

Marknad

Kärlek vid första, andra,
tredje, fjärde, femte och
sjätte drinken.
Dagligvaruhandeln letar med ljus och
lykta efter en ersättare till plasten.
Nu är det slutletat.
Vi har hittat en lucka i marknaden mellan
billiga och ohållbara alternativ som papper
och plast till exklusiva och dyra sugrör som
metall och bambu. Det har gjort oss
attraktiva och idag ﬁnns vi på bland annat
Cervera, med intresse från större kedjor
som Clas Ohlson och Holland & Barret i UK
betyder att denna gren i verksamheten
kommer fortsätta attrahera företag som vill
göra sina kunder till klimathjältar!

DRINK OUTSIDE THE BOX

Marknad

RESTAURANGER

# restauranger*

Omsättning/år

Marknadsandel

Vår omsättning/år

15%

30 m

Antal sugrör per restaurang/cafe varierar
beroende på typ, popularitet och geograﬁ. I snitt
räknar vi på 25 000 sugrör per år. I uppställningen

Sverige

20 000

200 m

(3 000 enheter)

till höger kan man se hur många enheter, som vi
kallar det, varje land eller region har och vad det
kan generera för bolaget.

Grannländer

21 000

210 m

Sugrör/restaurang i snitt/år

60 öre
Snittpris mot restaurang

15 000 SEK
Omsättning/år/restaurang

Runt om i Europa

412 000

4,1 md

USA, Kanada, Dubai, Australien

1%

61 m

(4 120 enheter)

Tyskland, UK, Holland, Frankrike

Runt om i världen

31 m

(1 050 enheter)

Danmark, Finland, Norge

25 000

5%

598 000

5,9 md

1%

90 m

(5 980 enheter)

14 150

212 m

Restauranger

Omsättning per 2024

m = miljoner SEK
md = Miljarder SEK

Varför Raws?

STRAWS THAT DON’T SUCK
No dishwasher known to
man can beat us.

Made from earth. But
out of this world.

Ingen vill diska sugrör för hand. Ingen.

Vad har vi gjort med sugrören? Vad har

Så skönt att man slipper det. Vi har -

vi klätt dem med? Använder vi någon

efter två år, kunder som fortfarande

vax? Svaret är: Vi har inte rört dem.

använder samma sugrör. Igen, igen och

Inget fuffens. Vass är helt enkelt grymt.

STRÅET VA🌾🌾ARE

Varför ska man välja sugrör av vass framför alla andra naturliga
och onaturliga alternativ? Jo, delvis för att vi kan skörda den i
Sverige, då nästan varje insjö/vattendrag är täckt av vass.
Återväxten på vassen är 12 månader, så naturpåverkan är
minimal. Samt att vassen kan växa till 4m hög, vilket gör sugrören
starka och upp mot 1 cm i diameter (Milkshake-vänligt).
Sen kommer vi i vilken färger man vill… bara det är beige.

igen. In med dem i diskmaskin, vänta
och på’t igen.

The no-nonsene straw. Som vi gärna
säger.

Andra material
Idag kan man köpa sugrör av vete, sockerrör, biopapper, metall och,
jag nästan det mesta. Till och med utav potatis. Men inget material,

Inget nytt under solen.

Crème de la Crème

Vi har tagit en råvara som växer vilt och

Det ﬁnns andra alternativ där ute. Men

en bättre råvara, ett starkt varumärke med ett tydligt mission och

ﬁnns överallt och har en återväxt på 1

som tyvärr inte är lika bra. Våra sugrör

ett ett team som kan göra vass till vinnaren!

år och skapat en produkt. Vi skördar

är gjorda för vad du nu kokat ihop för

vassen på våren när den är beige och ﬁn

häxbrygd. Rykande varmt eller en iskall

på marker vi fått av kommun eller

lemonad. Lätt match. Och nej - de blir

privata markägare.

inte ”soggy” som pappersugrör blir.
Allt utom lava bör gå bra.

förutom bambu klarar det vass klarar. Nackdelen med bambu är att
det är ﬂera 100% dyrare än vad Raws är. Så varför välja oss? Vi har

Konkurrenter
Haystraw (Vete, USA)
Sulapac (Biopapper, Finland)
StrawbyStraw (Vete, Holland)
Reeds (Vass, Ukraina)
Suckors (Vass, Estland)

VD har ordet

Vi vill bjuda in alla som älskar smarta lösningar,
hantverk och hållbara alternativ. För det gör vi.
Raws föddes för att göra skillnad. För att vi tror
att det faktiskt går att göra bättre, även om det
kan vara svårt. Men vi ska bli störst i världen på
det vi gör och vi vill göra det med er.

Volymen är utmaningen
Ända sedan vi lanserade Raws har vi haft högre tryck på ordersidan än vad
vi mäktat med att producera. Att lista ut hur man ska göra sugrör från
grunden har varit utmanande. Eftersom det inte ﬁnns särskilt många i
världen att fråga.
Vi har nu delägare med spetskompetens för att lösa uppgiften och gå från
att göra sugrör för hand till automation. Allt för att bli störst först.

Det började 2019 på isen utanför familjehemmet i Gryts Skärgård.
Där och då upptäckte jag att vass har allt som krävs för att bli ett
riktigt bra sugrör. Ett mer ”gräsrotsföretag” ﬁnns väl knappast?

Climate change sucks
Vi tror att framtiden ligger i våra händer. Med ett plastförbud i EU

Hit rock bottom
Covid har inneburit ett tungt år för oss. Vi är beroende av att folk går ut
och unnar sig. Något som man fått göra avkall på under pandemin. Men
samtidigt har det givit oss möjlighet att se över alla delar av
verksamheten och hitta smartare lösningar som vi kan nyttja nu när vi
börjar se ljuset i tunneln.

och i många delar av världen och en ökad efterfråga på naturliga
och närproducerade produkter. Så är Raws framtiden. Och att

Vi ﬁnns överallt

sugrören är gjorda i Sverige kommer ge ett eko runt om i världen.

Med kunder som Martin Servera och Menigo, som i sin tur säljer våra
sugrör till 100-tals restauranger till Cervera. Så har Raws lyckas på kort tid
listas hos riktigt stora och bra kunder.
Eyoel Lundberg, vd, Raws

”It ś not about
cutting something
out, it ś about
an upgrade”

Tillväxt

2020

Q4 2021

Första internationella
mässan i Frankfurt

Lansera ﬂer storlekar av
sugrören mot konsument.

Corona slår till och
lamslår oss för resten
av året.

Lansera hårt mot
matvarukedjor i Sverige
Ställa ut på
världsutställningen i
Dubai.

2019

Q3 2021

2022

I januari väcks ideén med vass

Plastförbudet träder
i kraft i EU.

Lansera Raws i
London och NYC.

Påbörja bygget av vår
autonoma maskin

Automatiserad
produktion.

Smyglansera i UK

Producerar ﬂest
naturliga sugrör i
världen.

Lanserar Raws i maj.
Finns samma sommar på,
Sturehof, Gröna Lund &
Berns med många ﬂer.
Listas på Martin Servera,
Menigo och Tingstad
Uppslag i DI, SVT, Aftonbladet
& Företagarna.
Årets rookie & årets
miljöföretag i Norrköping
Omsättning; 500 000

Omsätta 25 MSEK

Styrelse & Advisory Board
Timmy Frisk (Ordf)
Eyoel Lundberg (Ledamot)
Tobias Lundin Andersson (Ledamot)
Soﬁe Källström (Advisory)
Anna Karlsson (Advisory)
Revisor: Kristian Lyngenberg, PWC

Eyoel Lundberg

Timmy Frisk

Tobias Lundin Andersson

Founder, CEO

Founder, CSO

Co-owner, CTO

Grundare av Raws med
erfarenhet från sälj &
marknadsföring, drev upp
en av Sverige första social
media-byråer som senare
såldes.

Med många års
erfarenhet inom
turistnäringen. Har byggt
upp och sålt ﬂera
hotellverksamheter.

Med erfarenheter från
projektledning inom
industrin så arbetar och
ansvarar Tobias för vår
resa mot automation.

Ägarlista
TTF Holding AB

40,58%

Smart Generation AB

15,74%

Eyoel Lundberg

13,45%

Alntorp AB

9,98%

Tobias Lundin Andersson

7,87%

MNFST Nordic AB

4,00%

Soﬁe Källström

3,94%

Henrik Sjö AB

1,86%

GS Cad Construction AB
Vekmangeln AB

Raws Sweden AB (publ.), 559181-5096
Lindövägen 17, 60228 Norrköping

1,6%
0,98%

Prognos

Skalbarhet
Med vår smarta maskin, så kommer vi ha möjlighet att snabbt,

Utmaningen för Raws ligger i skalbarheten. Men med hjälp av den här emissionen så

genom att maskinen byggs i moduler kunna öka kapaciteten

får vi möjligheterna att som först i världen, bygga en automatiserad lina för

snabbt och kostnadseffektivt.

tillverkning av naturliga sugrör. Och det ger oss bra marginaler, en internationell
marknad och återkommande intäkter.

Tillverkning & marginaler
Vi tar höjd för att produktionspriset ligger stabilt på 10 öre per

Siffror i miljoner SEK

sugrör tills 2023, då det sjunker med 30% per år, tack vare ﬂer

2021

2022

2023

2024

Miljoner sugrör

8

63

280

660

Omsättning

3

25

112

264

Nettoomsättning*

2

15

70

198

Försäljning och marknadsföring

1

4

17

31

runt om i Europa.

Bruttovinst

0

11

53

167

56%

53%

63%

Råvarutillgång

Löpande & fasta kostnader

Resultat (EBIT)
Vinstmarginal, %

3

3

10

23

-3

8

43

144

-300%

32%

39%

54%

investeringar, mer kunskap och högre volymer.

Kunder
Vi kommer fortsätta fokusera på restauranggrossister och
större dagligvarukedjor för att så snabbt som möjligt få ut Raws

Vi har tagit en råvara som växer vilt, ﬁnns överallt, har en återväxt
på 1 år och skapat en produkt. Vi underleverantörer så skördas
vassen mellan oktober och maj på kommunala eller privata marker.
Varje hektar innehåller ca 4 miljoner sugrör. Och det ﬁnns långt
över 200 000 hektar vass i Sverige. Det motsvarar ca 800 miljarder
sugrör, tillräckligt för att förse alla på planeten med 2 sugrör i
veckan, i ett helt år.

Det är inte vad du dricker.
Utan hur.

Framtiden

Dra ditt strå
till stacken!

Vi ska bli störst i världen
på naturliga sugrör

Framtiden ser väldigt ljus i för Raws. Lättade restriktioner och sommarväder har
redan visat sig på ordersidan. Gamla kunder hittar tillbaka till oss, men även ett
gäng nya, utanför Sveriges gränser är sugna på Raws. Vilket är riktigt roligt.
Vi vet att det här har en möjlighet att bli riktigt stort och en kul resa! Och med
hjälp av er, kan vi skala upp produktionen och tjäna pengar under 2022. Nedan är
en uppställning på worst/best-case scenarion, men oavsett utgång så har vi
marginalerna med oss och kommer vara ett vinstdrivande bolag.
Omsättning
Snittpris

År 1 (2022)

År 4 (2025)

Low

0,30 kr

10 msek

100 msek

Medium (Base Case)

0,40 kr

25 msek

350 msek

High

0,50 kr

40 msek

875 msek

Scenarion

En råvara som slår det mesta, ett internationellt gångbart varumärke
och en patenterbar produktionsprocess. Det, tillsammans med att
marknaden blir mer och mer medveten gör att Raws har alla
möjligheter att bli störst på det vi älskar. Naturliga sugrör.

Avkastning
Bolaget siktar på att ha sin första utdelning efter räkenskapsåret 2023
givet att prognoserna slår in.

Exit
Vi ser att ett uppköp eller ihopslagning är det mest sannolika för Raws.
Sannolikt av ett företag som vår produkt kan komplettera och som
redan säljer redan över hela världen. Ett liknande resa hände för
Aardwark Straws (paper) i USA, som köptes upp av Hoffmaestro
Group, som tog in deras sugrör i deras sortiment.

Fördelar med att investera

EN RESA KANTAD
AV FÖRDELAR

Vi kallar det; Straws with beneﬁts.
Och det är vårt sätt att visa att vi är
tacksamma för att ni är med oss!

96 000 SEK

Lunch med grundarna och en tur i
fabriken. (När den är up’ n running)

2 000 aktier

Allt under.

48 000 SEK

T-Shirt med tryck.

1 000 aktier

Allt under.

24 000 SEK

+ 6 paket sugrör

500 aktier

9 600 SEK
200 aktier

4 880 SEK
100 aktier

Allt under.

+ 3 paket sugrör
Allt under.

Omnämnande på vår hemsida som
investerare. (Med din tillåtelse)

Alla som investerar får:
5% livstidsrabatt till dig och dina vänner på vår e-handel
En gratis box (100 sugrör) till ditt bröllop
Vi planterar ett träd i ditt namn via (Vi-skogen)
Kvartalsuppdateringar om vad som händer

Risker med verksamheten
Detta memorandum (”Memorandum” eller ”Memorandumet”) innehåller ett erbjudande (”Erbjudandet”) om

Likviditet i aktien

att teckna aktier i Strawbuddy Sweden AB, organisationsnummer 559181-5096 (”Raws”). Memorandumet utgör

För närvarande ﬁnns ingen organiserad handel i bolagets aktie, vilket

inte ett prospekt då Erbjudandet är undantaget prospektskyldighet med anledning av att det belopp som

kan försvåra för den som vill sälja. En försäljning av aktier i bolaget

erbjuds understiger 2,5 MEUR. Därmed har inte Memorandumet upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om

sker genom att en säljare avtalar med en köpare om överlåtelser av

handel med ﬁnansiella instrument eller godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

säljarens aktier i bolaget.

Inbjudan enligt detta Memorandum vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare

Produktionssvårigheter

information, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Memorandumet får inte

Eventuella defekter i Raws produkter kan leda till krav på

distribueras i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, eller något annat land där deltagande skulle

ansvarsskyldighet och skadestånd, samt trovärdighetsförlust, vilket

kräva prospekt,registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. För Memorandumet gäller

påverkar varumärket negativt. Kvalitetssäkring och kontinuerligt

svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta Memorandum eller därmed sammanhängande

förbättringsarbete ingår i rutinerna och bolagets försäkringsskydd är

rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt.

väl anpassat för verksamheten.

En investering i bolaget innefattar risker. En aktieinvestering kan sjunka i värde och det är inte säkert att en

Beroende av nyckelpersoner

investerare får tillbaka satsat kapital eller något kapital alls. I dokumentet inkluderas uttalanden om

Verksamheten är beroende av förmågan att rekrytera, utveckla och

framtidsutsikter som är baserade på nuvarande bedömningar, marknadsförhållanden samt i övrigt rådande

behålla kvaliﬁcerade medarbetare. Det föreligger alltid risk att bolaget

omvärldsfaktorer. Läsaren bör vara uppmärksam på att uttalanden om framtidsutsikter är förenade med

inte kan erbjuda alla nyckelpersoner tillfredställande villkor gentemot

betydande osäkerhet.

den konkurrens som ﬁnns från andra bolag i branschen eller
närstående branscher. Om nyckelpersoner lämnar eller inte kan

Ansvarsförsäkran

anställas i bolaget får det negativ inverkan på verksamheten. För

Memorandumet har upprättats av Raws styrelse med anledning av Erbjudandet och styrelsen är ansvarig för

förmågan att hantera tillväxt i takt med att organisationen växer

innehållet. Den delen av memorandumet är upprättad av styrelsen i Raws som försäkrar att uppgifterna, såvitt

behöver effektiva planerings- och ledningsprocesser utvecklas. Om

de känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna

bolaget misslyckas med att hantera en snabb tillväxttakt föreligger risk

påverka dess innebörd.

att det medför negativa konsekvenser för verksamheten och
lönsamheten.

Finansiell rådgivare
Raws har inte använt någon i samband med upprättandet av detta Memorandum.

Villkor & anvisningar
Erbjudandet

Anmälan (forts)

Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och uppgår till maximalt 125 000 nyemitterade B-aktier,

Fysisk person:

motsvarande en emissionslikvid om 6 000 000 SEK.

• Besvara de kundkännedomsfrågor som ﬁnns i blankett på www.axier.se/raws, via nedladdning av blankett

Priser i erbjudandet
Priset per B-aktie uppgår till 48 SEK. Courtage utgår ej. Emissionskursen har fastställts av styrelsen.

Anmälan
Anmälan om teckning av aktier ska ske under perioden 15 juni 2021 till och med den 3 juli 2021. Anmälan ska
avse lägst 30 B-aktier, motsvarande 1 440 SEK, och därefter i valfritt antal aktier. Anmälan ska göras på
särskild anmälningssedel som kan erhållas från Bolaget eller Axier. Anmälningssedeln ﬁnns även tillgänglig på
Bolagets hemsida: www.raws.co samt på Axiers hemsida: www.axier.se Anmälan kan också göras elektroniskt
med svenskt BankID eller nordiskt eID på www.axier.se/raws. Vid teckning med svenskt BankID, eller annat
nordiskt eID, skickas ett kvitto på registrerad anmälan omedelbart ut. Anmälan ska vara Axier tillhanda
senast kl. 17:00 den 3 juli 2021. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text. Ofullständig eller
felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Endast en anmälan per person får
göras. Om ﬂera anmälningssedlar skickas in kommer endast den senast mottagna att beaktas. Observera att
anmälan är bindande. Ifylld och undertecknad anmälningssedel ska skickas eller lämnas till Axier. Se
kontaktuppgifter nedan.
För personer som saknar VP-konto eller värdepappersdepå måste VP-konto eller värdepappersdepå öppnas
innan anmälningssedeln inlämnas. Observera att öppnandet av VP-konto eller värdepappersdepå kan ta viss
tid hos vissa förvaltare. Om teckning avser ett belopp som överstiger 15 000 EUR, om du är en PEP eller
närstående till en PEP, eller om du är bosatt utanför EU/ EES måste även följande dokument medföljas
anmälningssedel för att denna skall vara giltig:

eller elektronisk med BankID.
• Bifoga en vidimerad giltig ID- handling (svenskt körkort, pass eller liknande dokument). Om
kundkännedomsblanketten ovan ifylls med BankID krävs ej vidimerad ID-handling.
Juridisk person:
• Bifoga en kopia av registreringsbevis för att styrka ﬁrmateckningen samt kopia på ﬁrmatecknares IDhandling.
• Bifoga kopia på ID-handling för verkliga huvudmän.
• Besvara de kundkännedomsfrågor som ﬁnns i blankett på www.axier.se/raws, via nedladdning av blankett
eller elektroniskt med BankID.

Observera
Eftersom aktien är onoterad är det inte möjligt att förvara aktien på exempelvis ett Investeringssparkonto
(ISK) eller en Kapitalförsäkring (KF). För ytterligare information om vilka depåtyper det är möjligt att teckna
aktier inom ramen för Erbjudandet på, vänligen kontakta respektive bank/förvaltare.

Tilldelning
Beslut om tilldelning av B-aktier fattas av Bolagets styrelse varvid styrelsen kommer eftersträva en spridning
av ägarskapet samt att beﬁntliga ägare ges möjlighet att teckna ytterligare aktier. Tilldelningen är inte
beroende av när under anmälningsperioden anmälan inges. I händelse av överteckning kan tilldelning komma
att utebli eller ske med ett lägre antal aktier än anmälan avser.

Besked om tilldelning
Snarast efter styrelsens beslut om tilldelning kommer avräkningsnota att sändas ut till de som erhållit
tilldelning. Inget meddelande utgår till dem som inte erhållit tilldelning.

Villkor & anvisningar (Forts)
Betalning

Offentliggörande av utfallet i Emission

Full betalning för tilldelade aktier ska erläggas kontant senast den dag som anges på avräkningsnotan.

Utfallet i Erbjudandet kommer att offentliggöras på Bolagets hemsida, www.raws.co/pages/allin. Detta

Observera att om full betalning inte erläggs i tid, kan tilldelade aktier komma att överlåtas till annan. Skulle

beräknas ske omkring den 10 juli 2021.

försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som erhöll
tilldelning av dessa aktier i Erbjudandet komma att få svara för mellanskillnaden.

Information om behandling av personuppgifter
Den som anmäler intresse om teckning av aktier i Erbjudandet kommer att lämna in personuppgifter till

Leverans av aktier

Axier. Personuppgifter som lämnas till Axier kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som

Registrering hos Euroclear av tilldelade och betalda aktier kommer ske så snart som möjligt efter att

behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundengagemang. Även personuppgifter som

emissionen registrerats hos Bolagsverket, denna registrering beräknas ske omkring vecka 25 2021, varefter

inhämtas från annan än den kund som behandlingen avser kan komma att behandlas. Det kan också

Euroclear sänder ut en VP-avi som utvisar det antal aktier i Raws Sweden AB som har registrerats på

förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag eller organisationer

mottagarens VP-konto. Avisering till aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat sker i enlighet med

med vilka Axier samarbetar. Informationen om behandling av personuppgifter lämnas av Axier, som är

respektive förvaltares rutiner.

personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Axier tar emot begäran om rättelse eller

Handel i aktien
Det bedrivs idag ingen organiserad handel i aktierna som omfattas av Erbjudandet.

Rätt till utdelning
De nya B-aktierna medför rätt till utdelning, i den mån utdelning beslutas, från och med räkenskapsåret
2022, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear förda
aktieboken före avstämningsdagen för utdelning. Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjs av Euroclear.

Villkor för erbjudandets fullföljande
Erbjudandet är villkorat av att inga händelser inträffar som bedöms kunna ha så väsentligt negativ inverkan
på Bolaget, dess verksamhet och affärsutsikter, att Erbjudandet är olämpligt att genomföra. Om
ovanstående villkor inte uppfylls kan Erbjudandet komma att avbrytas. Ett eventuellt avbrytande av
Erbjudandet kommer att meddelas på Bolagets hemsida så snart som möjligt och senast den 3 juli 2021. För
det fall Erbjudandet avbryts kommer varken leverans av eller betalning för aktier inom Erbjudandet att
genomföras.

radering av personuppgifter på den adress som anges under avsnittet ”Anmälan”.

Övrig information
I det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare kommer Axier ombesörja att överskjutande belopp
återbetalas. Belopp understigande 100 SEK kommer dock inte att utbetalas. Ofullständig eller felaktigt ifylld

anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Om teckningslikviden inbetalats för sent eller är
otillräcklig kan anmälan om teckning också komma att lämnas utan avseende. Erlagd emissionslikvid kommer
då att återbetalas.
Axier agerar emissionsinstitut åt Bolaget. Innan Erbjudandet innehar Axier inga aktier i Raws Sweden AB.
Att Axier är emissionsinstitut innebär inte i sig att Axier betraktar den som anmält sig i Erbjudandet
(”förvärvaren av aktier”) som kund hos Axier för placeringen. Följden av att Axier inte betraktar
förvärvaren av aktier som kund för placeringen är att reglerna om skydd för investerare i lagen 2007:528
om värdepappersmarknaden inte kommer att tillämpas på placeringen. Detta innebär bland annat att
varken så kallad kundkategorisering eller så kallad passandebedömning kommer att ske beträffande
placeringen. Förvärvaren av aktier ansvarar därmed själv för att denne har tillräckliga erfarenheter och
kunskaper för att förstå de risker som är förenade med placeringen.
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