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Inbjudan till teckning av aktier i

Hästkällaren Rid Trav & Western AB
Inför notering av Bolagets aktie vid NGM Nordic MTF

Teaser

Viktig information
Följande sammanfattning är inte ett erbjudande utan ska ses som en introduktion till Hästkällaren Rid Trav & Westerns informationsmemorandum 

och innehåller inte nödvändigtvis all infomration för ett investeringsbeslut. Varje beslut att investera i Hästkällaren Rid Trav & Western AB bör 
grunda sig på en bedömning av innehållet i informationsmemorandumet i dess helhet, vilket finns tillgängligt på www.hastkallaren.se.
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Erbjudandet i sammandrag
Pris
10 SEK per aktie. Minsta teckning ska uppgå till 550 aktier, motsvarande 5 500 SEK.

Pre-money värdering
17 500 000 SEK

Emissionens storlek
1 170 000 aktier, motsvarande 11 700 000 SEK

Övertilldelningsoption
351 000 aktier, motsvarande 3 510 000 SEK

Post money värdering
32 710 000 SEK, givet ett fulltecknat Erbjudande och Övertilldelningsoption

Anmälningsperiod
14 juni – 2 juli 2019

Beräknad likviddag
10 juli 2019

Beräknad första handelsdag i Hästkällarens aktie
11 juni 2019

Finansiell kalender
Halvårsrapport H1 2019:     25 november 2019
Reviderad årsredovisning april 2018 – mars 2019:  12 september 2019
Årsstämma 2019:      26 september 2019

Då Bolagets räkenskapsår byts från 1 april – 31 mars till 1 januari – 31 december vid årsskiftet 2019/2020 
kommer räkenskapsåret 2019 endast vara nio månader. Endast en halvårsrapport kommer därför göras 
2019. 

Övrigt
Kortnamn (ticker): HSTK B
ISIN-kod: SE0012569853
LEI-kod: 894500464CPRG49EGI94

Vissa definitioner:
Ridsport – Sport, idrott och andra rekreationsaktiviteter som involverar hästar.
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VD har ordet
2019 är året då Hästkällarens resa börjar på riktigt. Jag känner stor spänning och 
tillförsikt över vad som komma skall! 

När vi för sex år sedan startade verksamheten i källarlokalen, på liten skala, var 
det som vilken liten butik som helst fast med stora förhoppningar. Efter det att 
vi implementerade större inköp av partier blev utvecklingen explosionsartad.  Nu 
har vi har kommit till dagen då vi testat färdigt i källaren och jag ser fram emot 
Hästkällarens fortsatta utveckling. Jag kan knappt vänta, men den som väntar på 
något gott…

Vi har flera år bakom oss med maximal omsättning i nuvarande lokaler. Jag blickar 
nu framåt och har en vision och en känsla av att något stort är på gång och vi 
hoppas att ni vill vara med på denna resa. Vi gör nu allt för att bli redo för framtiden 
och för att möta den ökande efterfrågan på sortimentet.

Det ska bli så kul när vårt härliga team, som varit med Hästkällaren ända från start, 
ska få sätta igång i de nya lokalerna! De är lika ivriga som jag att komma igång och 
ta nästa steg i Bolagets utveckling. Teamet kommer även att utökas framöver för att 
kunna möta den efterfrågan vi idag har på våra produkter och som vi räknar med 
kommer fortsätta stiga i takt med att vi erbjuder ytterligare sortiment.

Det nya lagret med butik om cirka 2000 m2 tillsammans med den nya hemsidan 
kommer skapa en mer effektiv organisation vilket kommer märkas av våra kunder 
som får snabbare leveranser, ett betydligt större utbud av varor och smidigare 
kundtjänst. Vårt motto är att det vi säljer ska finnas på lager för omgående leverans 
och ingen av våra kunder ska behöva vänta på att få sitt paket. De nya lokalerna är 
en viktig del i pusslet för att infria mottot.

Det är mycket på gång i Hästkällaren, både nu och i framtiden. Import av produkter 
direkt från tillverkare, som vi redan påbörjat, har gett bra utfall och kommer i 
framtiden att utökas. Vårt basutbud och vår outlet kommer få sig ett lyft, och vi har 
flertalet nya affärsområden på gång, bland annat egendesignade produkter och de 
föreläsningar vi ska tillhandahålla. 

Vi kommer under 2019 att fokusera på att flytta lagret och utveckla vår webbutik 
för att vara så redo vi kan för att ge våra kunder en så bra köpupplevelse som det 
bara går, och även göra allt för att ni som aktieägare ska bli nöjda med vårt arbete.

Jag hoppas verkligen att ni vill följa med oss på denna spännande resa och jag vet 
att med vårt härliga team kommer vi ta oss långt!

Daniel Karlsson, VD



Kort om Bolaget
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Hästkällaren är en svensk återförsäljare av utrustning 
till hästar och ryttare samt kringprodukter till 
hästar, skötsel av hästar och ridsport.  Verksamheten 
startades 2013 av Daniel Karlsson och drevs fram till 
2016 under den enskilda firman Daniel Karlsson. 
2016 flyttades verksamheten till Hästkällaren Rid 
Trav & Western AB.

Bolagets affärsfokus ligger på online-försäljning 
av utrustning för hästar och ryttare, exempelvis 
grimmor, täcken, kläder och hjälmar. Hästkällaren 
säljer även andra hästrelaterade produkter som 
fodertillskott och inredning till stall. Det finns 
idag en fysisk lagerbutik i Lyckeby i anslutning till 
nuvarande lagerlokal. Butiken avser flyttas i samband 
med flytten av lagret.

Affärsidén är att erbjuda kunderna högkvalitativa 
produkter till ett lågt pris vilket uppfylls genom 
att Bolaget köper eller importerar stora partier 
av produkter från återförsäljare i Sverige och 
utomlands. Produkterna som köps in är till exempel 
stora överlager av ridvantar av fjolårets modell, vilket 
medför att Bolaget har möjlighet att köpa stora 
kvantiteter till låga priser. Hästkällaren har även 
startat import av produkter direkt från tillverkare 
i Indien, där leverans av de första varorna skedde i 
november 2018. 

Styrelse och ledning anser att Bolaget har möjlighet 
att expandera väsentligt vad gäller omsättning samt 
förbättra marginalerna ytterligare men att tillväxten 
begränsas av nuvarande lagerlokaler. 

Genom Erbjudandet och listningen på Nordic 
MTF möjliggörs en ägarspridning i Bolaget, vilket 
förväntas stärka Bolagets position och kännedom 
på marknaden. Vidare innebär listningen en 
kvalitetsstämpel för varumärket vilket stödjer 
utveckling, finansiering och försäljning.

Med emissionslikviden ämnar Bolaget skapa 
förutsättningar för planerad expansion. 
Det kommer i ett första steg ske genom byte av lokaler 
för att kunna möta den efterfrågan som Bolaget idag 
har från kunder samt utöka varulager och erbjuda 
ett bredare utbud av varor. Det finns nya tillgängliga 
lokaler som Bolaget avser flytta till i samband med 
emissionen. 

Lokalerna har cirka 2 000 m2 lageryta varav cirka 
1 100 m2 är höglager med 8–12 meter i takhöjd, och 
cirka 900 m2 är lagerlokaler med 3–5 meter i takhöjd. I 
nuvarande lokaler, vilka har cirka 2,2 meter i takhöjd, 
omsätts lagret ungefär en gång per tolv månader. 
Bolaget avser höja lagrets omsättningshastighet 
betydligt, och anser att flytten till de nya lokalerna är 
en viktig del i att genomföra detta.

I ett andra steg planeras en internationell expansion 
och utveckling av ett eget varumärke. Vidare ämnar 
Bolaget ingå distributionsavtal med internationella 
återförsäljare av konsumentprodukter för att med 
ensamrätt erbjuda dessa i Norden. 

I framtiden kommer en ny betal- och 
finansieringslösning att tas fram, då Hästkällaren 
noterar att många kunder i dagsläget har 
problem att genomföra sin betalning. Betal- och 
finansieringslösningen ska möjliggöra betalning 
med kort eller Swish, men kunderna ska också 
kunna välja avbetalning. Den nya betal- och 
finansieringslösningen väntas möjliggöra ett större 
antal avslutade köp samt ge kunderna möjlighet att 
genomföra större köp och dela upp betalningen.

Vidare ämnar Bolaget vidareutveckla sin app, 
Hästdagboken. Appen ska utvecklas för att 
möjliggöra för medlemmarna att ta del av skötselråd 
för hästar, tips för hage och stall, videos om hur man 
kan styla sig själv och sin häst inför tävlingar och 
andra föreläsningar. Det kommer även anordnas 
föreläsningar i samarbete med veterinärer, experter 
inom ridsport och skötsel av hästar och dylikt. 
Kunder ska kunna anmäla sig för att se föreläsningar 
på plats men även ta del av dem i efterhand, i appen. 

Under förutsättning att Erbjudandet fulltecknas 
kommer nyemissionen tillföra Bolaget 11,7 
MSEK före emissionskostnader. I det fall 
Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer 
Bolaget tillföras ytterligare 3,51 MSEK som kommer 
användas för att ytterligare stärka Bolagets finansiella 
position och kassa. 



Verksamhetsbeskrivning
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Översikt
Hästkällaren är en återförsäljare av produkter inom ridsport, ridning, hästskötsel och andra närliggande 
affärsområden, till exempel fodertillskott för hästar. För närvarande säljs produkterna enbart i Sverige men 
Bolaget har för avsikt att expandera till, i första hand, de övriga nordiska länderna. Produkterna delas upp i 
tre olika kategorier; hästutrustning, utrustning för ryttare och fodertillskott.

Hästutrustning innefattar den utrustning som hästen bär, både under och utanför ridning som exempelvis 
sadlar, grimmor och täcken.

Utrustning för Ryttare innefattar produkter som bärs av ryttaren, som exempelvis hjälmar, ridbyxor och 
stövlar. Kategorin innefattar även hästinspirerade klädesplagg som kan bäras till vardags, som halsdukar och 
tröjor.

Fodertillskott innefattar produkter som hästgodis, vitaminer och mineraler.

Strategi
För att kunna erbjuda produkter med hög kvalitet och lågt pris köper Bolaget in eller importerar stora 
partier av produkter från producenter i Sverige och utomlands. Produkter som köps in är till exempel större 
överlager av ridutrustning av fjolårets modell, vilket ger Hästkällaren möjlighet att köpa in stora mängder 
till relativt låg kostnad.  

Strategin ger möjlighet att erbjuda produkter från stora och välansedda producenter till ett betydligt lägre 
pris. Det skapar också förutsättningar för Hästkällaren att ha en hög marginal på sålda produkter.

Vid sidan av de produkter som köps in i stora mängder, så kallade partier, har Bolaget för avsikt att utöka 
det fasta sortimentet, som kommer bestå av produkter som till exempel ridstrumpor. Detta för att kunna 
erbjuda kunderna att köpa en full utrustning direkt från hemsidan. Det är en del i Bolagets strategi att 
kunna erbjuda låga priser på produkterna men ändå erbjuda ett brett sortiment, så att kunderna kan handla 
allt de behöver i en beställning.

Huvudfokus för de nästkommande åren kommer att ligga på försäljningstillväxt. Genom det planerade 
bytet till större och modernare lagerlokaler estimerar Bolaget en väsentlig omsättningstillväxt. Efter bytet av 
lokaler planerar Bolaget att påbörja marknadsföringskampanjer, någonting Bolaget tidigare inte kunnat göra 
då man knappt haft möjlighet att tillgodose den efterfrågan Bolaget möter idag. 

Bolaget har för avsikt att i framtiden teckna distributionsavtal med större internationella varumärken, 
med avsikt att få exklusivitet på den nordiska marknaden för dessa varumärken. Vid Memorandumets 
offentliggörande har inga sådana avtal ingåtts. Att bli ensam återförsäljare för vissa varumärken i Norden 
skulle innebära ett stort steg i Bolagets utveckling och skulle även ge möjlighet att erbjuda en ytterligare 
produktbredd. Bolaget avser ta tillvara på möjligheten och man arbetar i dagsläget med att ingå avtal och 
implementera produkterna i produktportföljen efter att flytten till det nya lagret är genomförd. 

För att ytterligare bredda erbjudandet till kunder ska Hästkällarens app, Hästdagboken, utvecklas väsentligt. 
I appen, som för närvarande kan användas som ett planeringsverktyg för träning, ska medlemmarna kunna 
ta del av skötselråd för hästar, tips för hage och stall, videos om hur man kan styla sig själv och sin häst inför 
tävlingar med mera. Det ska också börja anordnas föreläsningar i Hästkällarens lokaler i samarbete med 
veterinärer, experter inom ridsport och omhändertagande och dylikt. Kunder ska kunna anmäla sig för att 
se föreläsningar på plats men även ta del av dem i efterhand, i appen.



Produkter
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För närvarande erbjuds produkter inom tre kategorier; hästutrustning, utrustning för ryttare och 
fodertillskott. Exempel på varumärken som erbjuds idag är Mountain Horse, HKM, Back on Track och HV 
Polo. I dagsläget köps produkter framförallt från återförsäljare i Sverige, Tyskland och Indien.
 
I november 2018 importerades för första gången varor direkt från tillverkare i Indien. Detta blev en 
stor succé och varorna sålde snabbt slut. Återförsäljning av denna typ av produkter är någonting som 
Hästkällaren kommer fortsätta med i framtiden. 

Hästutrustning
Hästutrustning är den utrustning som är avsedd för hästen. Beroende på aktivitet, årstid och ras behövs 
olika typer av utrustning. Exempelvis kan inte samma hästtäcke användas under vintern och sommaren, 
utan det behövs olika typer beroende på temperatur. Under ridning krävs utrustning som sadlar, träns, bett 
och stigbyglar och utanför träningen behövs produkter som hästtäcken och foderhinkar. Dessutom krävs 
specialutrustning som hästskor.

Utrustning för Ryttare
Under utrustning för ryttare återfinnas allt från strumpor till hjälmar. Den som rider måste alltid vara 
skyddad, därför erbjuds produkter som hjälmar och skyddsvästar. Utöver skyddsutrustningen bär ryttaren 
speciella kläder som ridbyxor, kavajer (vid tävlingar) och ridhandskar. Kategorin innehåller även utrustning 
som inte bärs av ryttaren men som används vid ridning, till exempel ridspön.

Fordertillskott
Fodertillskott innehåller produkter som exempelvis vitaminer, mineraler och tillskott. Fodertillskott kan 
behövas för att täcka eventuella näringsbrister i hästens föda. Hästkällaren erbjuder många olika typer 
av tillskott, exempelvis kalcium, koppar/järn och vitaminer i olika kombinationer. Även hästgodis som 
slickstenar i olika smaker ingår i kategorin. 

MOUNTAIN HORSE VICTORIA HIGHRIDER

Elegant klassisk dressyrstövel av hög modell i starkt 
läder. Slitstark dragkedja i sidan gör stöveln lätt att 
sätta på och ta av. Ergonomiskt utformad avtagbar 

innersula med mjukt foder ger utmärkt komfort under 
hela dagen.

RC REGNTÄCKE 100G

Rider’s Company regntäcke med 100g foder. 
Dubbel frontknäppning med karbinhake, bakveck, 
kryssgjordar, bensnöre med karbinhake samt stor 

svanslapp. Detta täcke används under vår och höst.

TRIKEM VIMITAL BOOSTER

Snabb koncentrerad energi för ökad uthållighet. Vimi-
tal Booster är en kraftfull energibooster med MCT-olja 
som snabbt förser musklerna med koncentrerad energi. 
Hydrolyseras helt i tarmen och transporteras till levern 

för direkt omvandling till energi

Exempelprodukter



Marknadsöversikt

  Hästkällaren Rid Trav & Western AB    7

Sverige
2004 uppskattades antalet hästar i Sverige uppgå till 283 100 att jämföra med 2010 då antalet hästar 
uppskattades till 362 700. Antalet hästar i Sverige har mellan 2010 och 2016 reducerats, och uppskattades 
2016 uppgå till 355 500.

2004 beräknades den totala konsumtionen av hästrelaterade varor- och tjänster uppgå till cirka 20 miljarder 
SEK, inklusive spel och ATG. Motsvarande siffra 2016, inklusive spel och ATG, uppskattades till cirka 40,2 
miljarder SEK, motsvarande en CAGR om cirka 5,99 procent. 

Den totala konsumtionen av hästrelaterade varor- och tjänster exklusive spel och ATG beräknades 2016 
uppgå till cirka 23,9 miljarder SEK enligt Hästnäringens Nationella Stiftelse. Tabellen nedan visar den 
bedömda storleken per kategori, sett till omsättning i Sverige. Omsättningen i Sverige är framförallt 
koncentrerad runt Stockholm, Skåne och Västra Götaland. Omsättningen i landet illustreras i bilden på 
efterföljande sida.

Norge
Norsk Hestesenter uppskattade att antalet hästar 2011 uppgick till cirka 125 000 och antalet hästägare till 50 
000, i Norge. Det estimeras att antalet hästar har sexdubblats sedan 1960, och Norsk Hestesenter menar att 
ökningen primärt kommer från det ökade intresset för ridsporten. 

Omsättningen från hästnäringen i Norge beräknades uppgå till 8–9 miljarder NOK 2012. 

Danmark
I Danmark finns cirka 170 000 hästar, vilka genererar en total omsättning om över 21 miljarder danska kronor, 
inklusive spel. Hästnäringen genererar cirka 18 000 heltidsjobb i Danmark. 

Finland
2016 fanns cirka 75 500 hästar i Finland och hästnäringen omsatte över 850 MEUR. Hästnäringen i Finland 
genererar cirka 4 500 heltidsanställningar och över 9 000 deltidsjobb. 

Den finska hästsektorn har haft en betydande tillväxt sedan 1970 och hästar spelar fortfarande en betydande 
roll i utvecklingen av landsbygdsområden. 
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Globalt
Den globala marknaden för hästrelaterade produkter är svåröverskådlig och i många fall inte omfattande 
eller några år gammal. Den globala marknaden uppskattades 2017 ha en ekonomisk påverkan (direkt och 
indirekt) om cirka 300 miljarder USD och sysselsätta ungefär 1,6 miljoner människor på heltid. Marknaden 
fördelas enligt följande:

Världsdel/land Ekonomisk påverkan, 2017
USA 102 miljarder USD
Europa 133 miljarder USD
Kanada 16 miljarder USD
Australien 5 miljarder USD
Storbrittanien 6,2 miljarder USD
Irland 1,3 miljarder USD
Kina 1,58 miljarder USD

2016 omsatte hästnäringen i USA cirka 39 miljarder USD och genererade cirka 1,4 miljoner heltidsjobb, 
varav cirka 460 000 direkt av hästnäringen. 2018 omsattes ungefär 1,9 miljarder USD i enbart 
ridsportsartiklar, och marknaden för ridsportsartiklar i USA estimeras växa med en CAGR om 4,3 procent 
fram till 2028. Marknaden för ridhjälmar förväntas omsätta cirka 81 miljoner USD år 2024, en signifikant 
ökning från cirka 64 miljoner USD 2019, motsvararande en CAGR om cirka 4,1 procent per år de 
nästkommande fem åren.
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Hästnäringens omsättning per regionOmsättningsfördelning Hästkällaren

Omsättning i Sverige per kategori, miljarder SEK



Finansiell information i korthet
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Resultaträkning
TSEK 01/04/18 

- 31/03/19
01/04/17 

 - 31/03/18
27/01/16 

- 31/03/17
Rörelseintäkter, lagerförändringar mm. 6 911,3 6 044,8 6 040,7
Rörelsekostnader -6 282,4 -5 526,6 -5 455,3
Rörelseresultat 628,9 518,3 585,4
Finansiella poster -71,4 -58,4 -40,7
Resultat efter finansiella poster 557,4 459,8 544,7

Resultat före skatt 557,4 589,8 414,7

Årets resultat 434,8 458,5 322,9

Tillgångar, TSEK 31/03/19 31/03/18 31/03/17

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 597,8 134,0 490,7

Finansiella anläggningstillgångar - 29,6 51,7

Summa anläggningstillgångar 597,8 163,6 542,5

Omsättningstillgångar

Varulager mm. 6 861,2 6 867,2 6 683,9

Kortfristiga fordringar 1 072,6 491,4 656,6

Kassa och bank 12,9 12,0 32,7

Summa omsättningstillgångar 7 946,6 7 370,5 7 373,2

Summa tillgångar 8 544,4 7 534,1 7 915,6

Balansräkning

Eget kapital och skulder, TSEK 31/03/19 31/03/18 31/03/17

Eget kapital
Bundet eget kapital 50,0 50,0 50,0
Fritt eget kapital 1 216,2 781,4 322,9
Summa eget kapital 1 266,2 831,4 372,9

Skulder
Långfristiga skulder 6 175,8 5 501,2 4 684,1
Kortfristiga skulder 1 102,3 1 201,5 2 728,6
Summa skulder 7 278,1 6 702,6 7 412,6

Summa eget kapital och skulder 8 544,4 7 534,1 7 915,6



Villkor och anvisningar
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Erbjudandet
Erbjudandet riktas till institutionella investerare och allmänheten i Sverige. Erbjudandet omfattar 
högst 1 170 000 nya B-aktier och vid full teckning kommer Bolaget att tillföras högst 11,7 MSEK 
före emissionskostnader. Hästkällarens kostnader hänförliga till Erbjudandet beräknas uppgå till 
omkring 1,2 MSEK. 

Teckningskurs
Teckningskursen uppgår till 10 SEK per aktie. Courtage utgår ej. Teckningskursen och 
bolagsvärdet har fastställts av styrelsen. Teckningskursen har fastställts utifrån en bedömning 
av rådande marknadsläge, verksamhetens historiska utveckling och Bolagets affärsutsikter. 
Sammantaget gör styrelsen bedömningen att priset på 10 SEK per aktie, vilket motsvarar en pre-
money värdering av aktievärdet om 17,5 MSEK, utgör en rimlig värdering av Bolaget.

Övertilldelningsoption
Syftet med Övertilldelningsoptionen är att kunna vidta kursstabiliserande åtgärder under en kort 
tid efter listning av Bolagets B-aktier samt att kunna tillgodose intresset att teckna aktier i Bolaget 
hos de personer som deltagit i Erbjudandet och inte erhållit tilldelning. Detta görs genom en 
eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet, då styrelsen, med stöd av bemyndigande 
från extra bolagsstämma i Bolaget den 28 mars 2019, kan besluta om att emittera högst 351 000 
B-aktier, motsvarande högst 30 procent av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet. 
Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från den första 
dagen för handel i Bolagets B-aktier på NGM Nordic MTF. Om Övertilldelningsoptionen 
utnyttjas kan Bolagets aktiekapital komma att öka med ytterligare högst 100 285,71 SEK och 
tillföra Bolaget ytterligare kapital om högst 3 510 000 SEK före emissionskostnader. Vidare är 
syftet med Övertilldelningsoptionen är att få en större ägarspridning, bättre likviditet i Bolagets 
aktie, tillgodose visat intresse från nya investerare samt tillvarata möjligheten för Bolaget att 
tillföras ytterligare emissionslikvid. Teckningskursen i Övertilldelningsoptionen uppgår till 10 
SEK per aktie och grunden för teckningskursens bestämmande är den teckningskurs som gäller 
för Erbjudandet. Övertilldelningsoptionen kan komma att utnyttjas i det fall att Erbjudandet 
övertecknas.

Anmälningsperiod
Anmälan om teckning av aktier i Erbjudandet ska ske under perioden från och med den 14 juni 
2019 till och med den 2 juli 2019. Styrelsen för Bolaget äger rätt att förlänga anmälningsperioden. 
För det fall beslut om förlängning av anmälningsperioden fattas, kommer Bolaget informera 
marknaden om detta senast den 28 juni 2019 genom pressmeddelande. Tilldelning av aktier är 
inte beroende av när under anmälningsperioden anmälan inges.

Utspädning
De befintliga aktieägare i Bolaget som inte tecknar aktier i Erbjudandet kommer under aktuella 
förutsättningar få vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav. Erbjudandet medför en ökning 
av antalet aktier i Bolaget från 1 750 000 aktier till 2 920 000 aktier, motsvarande en utspädning 
om cirka 40,07 procent (beräknat efter registrering av de aktier som emitteras i Erbjudandet). 
Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer befintliga aktieägare som inte tecknar 
aktier i Erbjudandet få vidkännas en ytterligare utspädning om 16,71 procent. Den totala 
utspädningen för befintliga aktieägare som inte deltar i Erbjudandet om både Erbjudandet och 
övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, uppgår till 46,50 procent.  

Tillvägagångssätt vid anmälan
Anmälan gällande teckning av aktier ska omfatta lägst 550 aktier, motsvarande 5 500 SEK. 
Anmälan om önskan att teckna aktier i Erbjudandet ska ske genom att en korrekt ifylld och 
undertecknad anmälningssedel inges till Mangold Fondkommission under anmälningsperioden 
genom:

• Online på www.mangold.se
• Inlämnande till Mangolds kontor i Stockholm med besöksadress Engelbrektsplan 2
• Inskickad per e-post till emissioner@mangold.se
• Inskickad per fax till 08-50 30 15 51
• Inskickad per post till: Mangold Fondkommission AB Ärende: Hästkällaren, Box   

556 91, 102 15 Stockholm

Endast en anmälningssedel per person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel 
insändes kommer endast den sist mottagna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld 
anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den 
på anmälningssedeln förtryckta texten.
    
Teckning kan även ske elektroniskt med BankID. Gå in på mangold.se/aktuella-emissioner/ och 
följ instruktionerna. Vid teckning av aktier samt vid andra företagshändelser där deltagande 
är frivilligt och tecknaren har ett eget val om deltagande, måste Mangold hämta in uppgifter 
från dig som tecknare om medborgarskap och identifikationskoder. Detta följer av det 
regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft den 3 januari 2019. För fysiska personer 
måste nationellt ID (NID) hämtas in om personen har annat medborgarskap än svenskt eller 
ytterligare medborgarskap utöver det svenska medborgarskapet. NID skiljer sig från land till 
land och motsvarar en nationell identifieringskod för landet. För juridiska personer (företag) 
måste Mangold ta in ett LEI (Legal Entity Identifier). Mangold kan vara förhindrad att utföra 
transaktionen om inte alla obligatoriska uppgifter inkommer.

Observera att anmälan är bindande.

Anmälningssedeln och Memorandumet finns att tillgå på Bolagets webbplats www.hastkallaren.se 
och på Mangolds webbplats www.mangold.se. Anmälningssedel kan även beställas från Mangold 

via telefon (08-50 30 15 80) eller e-post enligt ovan. Anmälningssedeln kan även fyllas i och 
skickas in elektroniskt till Mangold via Mangolds webbplats. 

Ifylld anmälningssedeln ska vara Mangold Fondkommission tillhanda senast kl. 15:00 den 
2 juli 2019. Anmälningssedlar som sänds per post bör avsändas i god tid före sista dagen av 
anmälningsperioden.

Konton/depåer med specifika regler
Om du har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis IPS-depå, 
ISK-depå (Investeringssparkonto), eller depå i kapitalförsäkring, ska du kontrollera med din 
förvaltare om och hur du kan förvärva dessa aktier genom Erbjudandet.

Tilldelningsprincip
Tilldelningen av aktier beslutas av styrelsen i Bolaget i samråd med Mangold. Primärt syfte är 
att uppnå erforderlig spridning av ägandet för att möjliggöra en regelbunden och likvid handel 
i aktien på Nordic MTF samt att uppnå en önskad institutionell ägarbas. Tilldelning av aktier är 
inte beroende av när under anmälningsperioden som anmälningssedeln inges.

I händelse av överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal aktier än 
anmälningssedeln avser eller helt utebli, varvid tilldelning helt eller delvis kan komma att ske 
genom slumpmässigt urval. De som ingått teckningsåtagande kommer att erhålla full tilldelning 
i tilldelningshänseende. Därutöver kan anmälningar från affärskontakter, medarbetare och andra 
till Bolagets närstående parter samt kunder till Mangold Fondkommission komma att särskilt 
beaktas.

Besked om tilldelning
Tilldelning beräknas ske den 5 juli 2019 då även avräkningsnota kommer att sändas ut till de som 
erhållit tilldelning i Erbjudandet. De som inte tilldelats aktier erhåller inte något meddelande.

Betalning av aktier
Tilldelade aktier ska betalas kontant senast den 10 juli 2019 enligt instruktioner på utskickad 
avräkningsnota. I det fall full betalning inte erlagts i tid kan aktier komma att tilldelas annan 
eller säljas. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse vara lägre än priset i Erbjudandet kan 
mellanskillnaden komma att utkrävas av den som ursprungligen erhöll tilldelningen. Felaktigt 
inbetalt belopp kommer att återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande 
belopp.

Erhållande av aktier
Bolaget är anslutet till Euroclears kontobaserade värdepapperssystem. Efter att betalning för 
tilldelade aktier erlagts och registrerats utsänds en VP-avi som visar att aktierna finns tillgängliga 
på köparens VP-konto eller den depå som angivits på anmälningssedeln. För de som på 
anmälningssedeln angivit depå hos bank eller förvaltare sker leverans av aktier till respektive 
förvaltare och bokning av aktier på depå sker enligt förvaltarens egna rutiner. Observera att 
leverans av aktier kan ske efter att handel i Bolagets aktie inletts.

Upptagande till handel
Styrelsen för Hästkällaren har beslutat om att ansöka om upptagande till handel av Bolagets 
aktier på Nordic MTF i anslutning till Erbjudandet. Första dag för handel i Hästkällarens aktie är 
preliminärt bestämt till den 11 juli 2019 under förutsättning att NGM godkänner ansökan och att 
sedvanliga listningsvillkor uppfylls senast på noteringsdagen.

Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet
Utfallet av Erbjudandet kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande omkring den 5 
juli 2019. Pressmeddelandet kommer att finnas tillgängligt på Hästkällarens webbplats www.
hastkallaren.se.

Rätt till utdelning
De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning 
som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna 
införts i aktieboken hos Euroclear. Eventuell utdelning betalas ut efter beslut av bolagsstämman. 
Utbetalningen ombesörjs av Euroclear eller för förvaltarregistrerat innehav i enlighet med 
respektive förvaltares rutiner. Rätt till utdelning tillfaller den som på den av bolagsstämman 
fastställda avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken.

Villkor för Erbjudandets fullföljande
Erbjudandet är villkorat av att intresset för Erbjudandet, enligt styrelsens bedömning, är 
tillräckligt stort för att skapa nödvändiga förutsättningar för en ändamålsenlig handel med 
aktierna i Hästkällaren, samt att NGMs spridningskrav uppfylls genom Erbjudandet. Erbjudandet 
är vidare 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 genom pressmeddelande så snart som 
möjligt och senast den 28 juli 2019. För det fall Erbjudandet avbryts kommer varken leverans av 
eller betalning för aktier inom Erbjudandet att genomföras. 

Begränsningar av Erbjudandet
Observera att till följd av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Kanada, Australien, 
Japan, Hong Kong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller i annat land var 
Erbjudandet kan ses som olagligt riktas inget erbjudande att teckna aktier till personer eller 
företag med registrerad adress i något av dessa länder. Anmälan om teckning av aktier i strid med 
ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.


