
ADDRESS Hovslagargatan 5B, SE-111 48 Stockholm   PHONE +46 8 407 18 50 
E-MAIL info@zhodainvestments.com    WWW.zhodainvestments.com

VIKTIG INFORMATION 
Informationen i denna broschyr utgör endast en förenklad beskrivning av 
erbjudandet att teckna aktier i Zhoda Investments AB.

Broschyren innehåller inte fullständigt underlag för ett investeringsbeslut, 
och utgör inte ett prospekt i enlighet med prospektdirektivet (2003/71/EG). 

För fullständig information och villkor hänvisas till det informa-
tionsmemorandum som upprättats av styrelsen för Bolaget. Detta 
memorandum kommer under teckningstiden att finnas tillgängligt för 
nedladdning på www.zhodainvestments.com.  

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytter-
ligare informations-, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av 

svensk rätt. Broschyren, memorandum, anmälningssedlarna eller andra 
till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där 
distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot 
reglerna i sådant land. 

Varje investeringsbeslut skall grunda sig på en bedömning av innehål-
let i memorandumet i dess helhet. I den mån informationen i denna 
broschyr avviker från informationen i memorandumet gäller vad som 
anges i memorandumet. 

Vare sig Zhoda Investments AB eller Eminova Fondkommission AB, som är 
Bolagets emissionsinstitut i föreliggande emission, lämnar några garantier, 
uttryckliga eller underförstådda, gällande informationen i denna broschyr.

Sammanfattning av erbjudande att teckna aktier i Zhoda Investments AB
(tidigare Zhoda Petroleum Ukraine AB)

Teckningstid 19 oktober-2 november 2016

Zhoda investerar i onoterade europeiska bolag 
för att skapa hög tillväxt och lönsamhet
- Ett erfaret team ger dig tillgång till spännande 
investeringar som är svåra för en investerare att nå 
på egen hand.

Bolaget har ett delägande i oljefältet Lelyaki 
med stora reserver
- Trots låga oljepriser redovisade fältet ett 
rörelseresultat 2015 på 11 miljoner kronor. 
Fältet har bevisade och sannolika reserver på 8 
miljoner fat olja.

Möjlighet att investera till en attraktiv värdering
- Teckningskursen på 0,20 kr per aktie ger ett 
bolagsvärde på 4 miljoner kronor.
- Bolaget är skuldfritt och har en kassa på 7 
miljoner kronor.

Zhoda ska nå en årlig avkastning på 20% 
genom ledstjärnorna aktivt ägande och 
entreprenörskap

Ledning och styrelsen tecknar sig för 35% av 
emissionen



Inbjudan till teckning av aktier i Zhoda
Vid extra bolagsstämma i Zhoda Investments AB den 7 
oktober 2016 beslutades att genomföra en nyemission 
med företräde för befintliga aktieägare. Härmed inbjuds 
ni att teckna A- och B-aktier i Zhoda Investments AB.

Erbjudet värdepapper 
Erbjudandet avser köp av nyemitterade aktier av serie A 
och serie B, till en kurs om 0,20 kronor per styck.

Teckningsperiod 
Teckningsperioden pågår från och med den 19 oktober 
2016 till och med den 2 november 2016.

Företrädesrätt till teckning och 
teckningsrätter
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på 
avstämningsdagen den 17 oktober 2016 är registrerade 
i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken 
äger företrädesrätt vid teckning. Aktieägare i Bolaget 
erhåller sex (6) teckningsrätter för varje innehavd aktie. 
Det krävs en (1)  teckningsrätt för att teckna en (1) aktie.

Även de som tidigare inte är aktieägare i Zhoda är 
välkomna att teckna, och erhåller tilldelning i mån av 
utrymme.

Utspädning 
Vid fulltecknad emission kommer aktiekapitalet att 
ökas med 3 000 000,00 kr, från 500 000,00 kr till 3 500 
000,00 kr. Antalet aktier kommer då att ökas med högst 
111 967 482 stycken, från 18 661 247 aktier till 130 628 
729 aktier. De nyemitterade aktierna kommer att utgöra 
85,7 procent av samtliga utestående aktier. Befintliga 
aktieägare som inte tecknar sin berättigade andel 
kommer vid full teckning att se sitt ägande i Bolaget 
spädas ut i motsvarande grad.

Teckningsförbindelser och 
emissionsgarantier 
Den 9 september ingick styrelseledamöter och vd ett 
åtagande att teckna sig i emissionen minst i enlighet 
med det som företrädesrätten ger rätt till enligt följande:

Björn Lindström innehar 2 202 863 aktier och har åtagit 
sig att teckna 13 217 178 aktier för en summa av 
2 643 436 kronor.

Katre Saard innehar 2 202 861 aktier och har åtagit sig 
att teckna 13 217 166 aktier för en summa av 
2 643 433 kronor.

Peter Geijerman innehar 2 202 861 aktier och har åtagit 
sig att teckna 13 217 166 aktier för en summa av 
2 643 433 kronor.

Robert Karlsson innehar 222 867 aktier och har åtagit sig 
att teckna 1 337 202 aktier för en summa av 
267 440 kronor.

Totalt avser åtagandet 8 197 742 kronor motsvarande 
36,6% av det maximala utrymmet i emissionen. 

Emissionskostnader
Under förutsättning att nyemissionen blir fulltecknad 
beräknas de totala emissionskostnaderna uppgå till 
cirka 0,4 Mkr. Kostnaderna avser upprättande av 
dokumentation, emissionsadministration samt vissa 
marknadsföringsåtgärder. 

Handel i aktien
Bolagets aktie är för närvarande inte noterad, men kan 
handlas via Pareto Securities OTC. Styrelsen utvärderar 
olika möjligheter till lättillgänglig och effektiv handel i 
Bolagets aktier, och har ambitionen att låta notera aktien 
vid en MTF-marknadsplats så snart Bolaget är moget 
och att det bedöms gynnsamt för aktieägarna. 

Teckningskurs 0,20 kr per aktie

Avstämningsdag 17 oktober 2016

Teckningstid 19 oktober - 2 november 2016

Antal nya aktier 111 967 482 aktier, varav 4 571 400 aktier av serie A och 107 396 082 aktier av serie B

Teckning utan företräde Samma teckningstid, teckning utan stöd av teckningsrätter sker endast i B-aktier

Emissionsbelopp 22 393 496,40 kr

Ökning av aktiekapital 3 000 000,00 kr vid full teckning
 
Fullständiga villkor kommer att publiceras i ett emissionsmemorandum innan teckningstiden börjar. Memorandumet kommer att 
finnas att laddas ner från www.zhodainvestments.com samt www.eminova.se. Styrelsen har möjlighet att förlänga teckningstiden. 
Ingen organiserad handel i teckningsrätter eller BTA kommer att förekomma. För frågor kring nyemissionen, kontakta gärna 
Eminova Fondkommission på tfn 08-684 211 00 eller e-mail info@eminova.se.

Erbjudandet i sammandrag



Kommentar från VD Robert Karlsson
Bästa aktieägare,
Vid den nyligen genomförda extra bolagsstämman 
beslutades att bredda verksamheten och stärka 
kapitalbasen. Detta kommer att öppna upp nya 
möjligheter för bolaget och aktieägarna och med detta 
brev vill jag förklara bakgrunden till dessa förslag och 
vad vi tillsammans kan uppnå. 

Fortsatt utveckling av oljeverksamheten
Bolaget bedriver sedan flera år oljeverksamhet i Ukraina 
via ett delägande i Lelyaki-fältet. Fältet har producerat 
stora mängder olja under flera decennier och kan 
fortsätta att göra så med låg geologisk risk jämfört 
med många andra oljeprojekt. Fältet har bevisade och 
sannolika reserver som uppgår till cirka 8 miljoner fat 
netto till bolaget. Nästan oavsett vilken vinstmultipel i 
dollar per fat som sätts på dessa reserver så kan man 
lätt konstatera att det finns stora värden i marken.   

Som tidigare meddelats pågår ett arbete att förlänga 
licensen på ytterligare 20 år och givet att detta sker finns 
goda möjligheter att framgångsrikt utveckla fältet vidare. 
Bolaget har under de senaste åren redovisat en god 
lönsamhet med en rörelsemarginal på mellan 20-40%. 

Jag vet att många följer utvecklingen av oljepriset med 
stort intresse. Värt att notera är att även när oljepriset 
bottnade så kunde Lelyaki-fältet generera hyggliga 
vinster. Vi ser nu en stabilare oljemarknad där priset i 
och för sig är långt ifrån toppnivåerna, men ökat med 
cirka 60 procent sedan början av året. Dessutom är det 
viktigt att komma ihåg att kombinationen av oljepriser 
som sätts i dollar och borrkostnader som sätts i den 
lokala valutan som fallit kraftigt gör Ukraina till ett 
attraktivt land vad gäller nya investeringar. Tillsammans 
med vår partner Ukrnafta, Ukrainas största oljebolag, 
tar vi nu fram en utvecklingsplan för att realisera fältets 
stora potential för att öka produktionen och därmed 
vinsterna. 

Den nya investeringsverksamheten
Jag har fått en del frågor från intresserade aktieägare 
om varför bolaget vill bredda verksamheten. Det korta 
svaret på denna fråga är att vi har identifierat flera 
attraktiva affärsmöjligheter utanför oljesektorn som vi 
tror kan generera god avkastning för aktieägarna. Vi 
kommer att investera i onoterade europeiska bolag där 
vi genom aktivt ägande kan utveckla bolagen och skapa 
värden. Genom bolagets nätverk får aktieägarna ta del 
av affärsmöjligheter som kan vara omständliga eller 
kostsamma att nå på egen hand.

De aktieägare som varit med några år kommer säkert 
ihåg att investeringar inte är något nytt för bolaget. Vi 
genomförde flera framgångsrika investeringar bland 
annat i ett raffinaderi och en terminalverksamhet som 
skapade stora värden för bolaget och ägarna. 

Samtidigt är jag ödmjuk inför utmaningarna med att 
driva verksamheter. Utvecklingen i det tidigare Shelton 
Petroleum fick en olycklig vändning. Men jag vill även 

i det fallet påminna om att - innan den geopolitiska 
utvecklingen, fallet i oljepriset och konflikter i ägarledet 
ledde till en nedgång i värdet – så tog vi Bolaget från ett 
rent uppstartsskede till produktion på över 1 000 fat per 
dag ett börsvärde på över 500 miljoner kronor. 

Jag är övertygad om att flera av de 
investeringsmöjligheter som vi redan identifierat kan ge 
god avkastning. På kommande investerarträffar ser jag 
fram emot att få presentera dessa närmare i takt med att 
våra utvärderingar av dem konkretiseras. 

Stärkt ägarbas och bättre likviditet i aktien
Styrelse och ledning har nyligen förvärvat stora poster 
aktier från de utländska ägare som tidigare tillfälligt 
gjorde entré i Bolaget. Vi är alla finansiellt och moraliskt 
starkt motiverade att skapa värden för bolaget och 
därmed för alla ägare. 

Varför föreslår styrelsen en emission med företräde? 
Bakgrunden är att vi vill ge alla aktieägare rätt att delta 
på lika villkor i förhållande till sitt ägande. På så sätt 
löser vi även den delikata frågan om emissionen görs på 
för låg eller hög kurs eftersom vi i princip betalar till oss 
själva.  

Jag vill också nämna att vi inser vikten av en väl 
fungerande aktiehandel för både köpare och säljare och 
att vi ser över olika plattformar för att nå en snar lösning.  

Styrelse och ledning har åtagit sig att 
teckna en stor del av emissionen
Sammanfattningsvis finns det goda möjligheter att 
tillsammans skapa stora värden både inom olje- och 
investeringsverksamheten. Kapitaliseringen av bolaget 
är en viktig nyckel i detta arbete. Styrelsen kommer att 
teckna sig för sin andel i emission på drygt 35 procent 
vilket jag hoppas många ser som ett tecken på vår 
starka tro på kapitaliseringen och bolagets strategi.  

Jag ser fram emot att ses på kommande 
investerarträffar!

/Robert Karlsson

Teckningskurs 0,20 kr per aktie

Avstämningsdag 17 oktober 2016

Teckningstid 19 oktober - 2 november 2016

Antal nya aktier 111 967 482 aktier, varav 4 571 400 aktier av serie A och 107 396 082 aktier av serie B

Teckning utan företräde Samma teckningstid, teckning utan stöd av teckningsrätter sker endast i B-aktier

Emissionsbelopp 22 393 496,40 kr

Ökning av aktiekapital 3 000 000,00 kr vid full teckning
 
Fullständiga villkor kommer att publiceras i ett emissionsmemorandum innan teckningstiden börjar. Memorandumet kommer att 
finnas att laddas ner från www.zhodainvestments.com samt www.eminova.se. Styrelsen har möjlighet att förlänga teckningstiden. 
Ingen organiserad handel i teckningsrätter eller BTA kommer att förekomma. För frågor kring nyemissionen, kontakta gärna 
Eminova Fondkommission på tfn 08-684 211 00 eller e-mail info@eminova.se.

Robert Karlsson kommer 
under teckningsperioden 
att presentera Zhodas 
verksamhet bla under 
Aktiespararnas Aktiedag i 
Stockholm den 24 oktober. 
Evenemanget äger rum 
på Operaterassen. Mer 
information finns på 
adressen nedan.   

http://www.aktiespararna.
se/aktiviteter/
Evenemang-2016/
AktiedagenStockholmOkt/



Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i Zhoda Investments AB  
(tidigare Zhoda Petroleum Ukraine AB)

Undertecknad ansöker härmed om teckning av nedanstående antal B-aktier i Zhoda Investments AB till 0,20 kr per B-aktie:

Namn/Firma Person/Org.nr

Adress Postnr och Ort

VP-kontonummer eller            depånummer* Bank/förvaltare

Telefon dagtid E-postadress

Ort och datum Underskrift (i förekommande fall firmatecknare eller förmyndare)

Post     E-mail    Fax

Eminova Fondkommission AB   info@eminova.se   08-684 211 29
Biblioteksgatan 3, 3 tr    (inskannad anmälningssedel)
111 46 Stockholm

Teckning utan stöd av teckningsrätter

* I det fall depån eller VP-kontot är kopplat till en kapitalförsäkring, är en IPS eller ISK (investeringssparkonto) gäller särskilda regler vid nyteckning av aktier. 

Kontakta er bank/förvaltare och följ dennes instruktioner för hur teckningen ska gå till. Observera att det inte är säkert att just detta värdepapper går att förvara i 

någon av dessa depåtyper!

TEXTA TYDLIGT

Antal innehavda aktier per den 17 oktober 2016

Enligt lag måste en kopia på giltig legitimation medfölja anmälnings-
sedeln i det fall anmälan avser ett belopp om 15 000 EUR (ca 140 
000,00 kr) eller mer. 
 
Om anmälan avser en juridisk person ska även ett registreringsbevis 
som styrker firmateckning medfölja. Observera att anmälan inte är 
fullständig utan bilagor och lämnas helt utan avseende.

25 000 B-aktier (5 000,00 kr) 500 000 B-aktier (100 000,00 kr)

125 000 B-aktier (25 000,00 kr) 1 000 000 B-aktier (200 000,00 kr)

250 000 B-aktier (50 000,00 kr) 1 500 000 B-aktier (300 000,00 kr)

Annat antal

Undertecknad åberopar viss företrädesrätt vid eventuell överteckning
I det fall emissionen blir övertecknad kommer företräde vid tilldelning att ges till de som per avstämningsdagen den 17 oktober var aktieägare i bolaget och som 
på denna anmälningssedel fyllt i antal innehavda aktier, oavsett serie. Om full tilldelning ej kan ske kommer en fördelning att göras och då i förhållande till det 
antal aktier som var och en ägde. Åberopa denna subsidiära företrädesrätt genom att fylla i det antal aktier ni ägde i bolaget den 17 oktober 2016:

Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

19 oktober - 2 november 2016 kl 15:00. 0,20 kr per B-aktie. Betalning ska ske i enlighet med uppgift på utskickad avräkningsnota.
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Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges att jag tagit del av och förstått samtlig information som utgivits i samband med detta erbjudande, att jag är medveten om att anmälan är 
bindande, att tilldelning kan komma att reduceras eller helt utebli, att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen, att jag befullmäktigar Eminova Fondkommission AB att för 
min räkning verkställa teckning av tilldelade aktier.

ANMÄLNINGS-
SEDELN SÄNDS 
TILL:

Viktig information:
• Eminova Fondkommission AB (”Eminova”) (556889-7887) är ett värdepappersbolag som står 

under Finansinspektionens tillsyn. Eminova har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt 
lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

• Finansiella instrument som erbjudandet avser har inte och kommer inte att registreras i något 
annat land än Sverige. De kommer därför inte att erbjudas till försäljning i något annat land där 
deltagande skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer 
av svensk rätt eller strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land.

• Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel befullmäktigar Eminova att för undertecknads 
räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt villkoren som utformats för 
erbjudandet. 

• Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel omfattas inte av den ångerrätt som följer av 
distans- och hemförsäljningslagen. Tillvägagångssätt och teckningsperiod framgår av den 
information som utgivits i samband med erbjudandet.

• Genom anmälan i detta erbjudande blir undertecknad inte kund hos Eminova. Eminova kom-
mer därför inte att kundkategorisera de som tecknar aktier enligt erbjudandet. Eminova gör inte 
heller en passandeprövning enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden avseende 
teckning av värdepapper i erbjudandet. 

• I den information som utgivits i samband med erbjudandet framgår de risker som följer med en 
investering i de finansiella instrument som avses.

• Den som avser teckna finansiella instrument i enlighet med detta erbjudande uppmanas att 
noga läsa igenom den information som utgivits. Priset för de finansiella instrument som avses 
framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet. 

• Kostnader utöver vad som angivits ovan, såsom skatter eller courtage, som kan komma att 
uppstå i samband med de finansiella instrument som erbjudandet avser, varken påföres av 
eller erläggs av Eminova.

• Personuppgifter som tecknaren lämnar i samband med anmälan behandlas av Eminova enligt 
Personuppgiftslagen (1998:204). Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra 
företag som Eminova eller emittenten samarbetar med.

• Eminova ansvarar inte för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i sam-
band med teckning genom betalning eller inlämnande av anmälningssedel.

• VP-konto eller depå måste vara öppnat vid tillfället för anmälan.
• Klagomål med anledning av Eminovas hantering av order genom undertecknad anmälningsse-

del kan insändas per post till Eminovas klagomålsansvarige på adress Eminova Fondkommissi-
on AB, Att: Klagomålsansvarig, Biblioteksgatan 3, 3 TR, 111 46 Stockholm.

• Vid en eventuell reklamation mot Eminovas utförande av order ska detta ske inom skälig tid. 
Rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder kan annars gå förlorad.

• Vid en eventuell tvist med Eminova kan konsumenter vända sig till Allmänna reklamationsnämn-
den, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00, www.arn.se.

• Eminova följer svensk lag och materiell rätt tillämpas på Eminovas erhållna uppdrag. Allmän 
domstol är behörig domstol.


