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INFORMATIONSMEMORANDUM

VIKTIG INFORMATION
Följande informationsbroschyr ska ses som en introduktion till Zhoda Investments ABs (publ) informationsmem-
orandum och innehåller inte fullständigt underlag för ett investeringsbeslut. För fullständig informtion och villkor 

hänvisas till det informationsmemorandum som upprättats av styrelsen för Bolaget. Detta informationsmemoran-
dum finns tillgängligt för nedladdning på Bolagets hemsida, www.zhodainvestments.com. Varje investeringsbeslut 

ska grunda sig på en bedömning av innehållet i Informationsmemorandument i dess helhet. Om informationen 
i denna informationsbroschyr avviker från informationen i informationsmemorandumet ska informationsmemo-
randumet äga företräde. Termer och begrepp som används i detta informationsmemorandum har den innebörd 
som framgår av informationsmemorandumet. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter 

ytterligare informations-, registrerings,- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationsbro-
schyren, informationsmemorandumet, anmälningssedlarna eller andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får 
inte distribueras i något land där distributionen eller Erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller kan utgöra brott 

mot tillämplig värdepapperslagstifning i sådant land.



Bästa aktieägare,

Zhoda Investments genomför nu en kapitalanskaffning som ger oss  
aktieägare företräde att teckna nya aktier.

Syftet med emissionen är att utveckla vinverksamheten i Kroatien, 
ge Bolaget den finansiella stabiliteten som krävs för att bevara och på 
sikt utveckla värdena i oljeverksamheten i Ukraina samt att stärka den  
finansiella ställningen.

Försäljningsframgångar inom vinverksamheten
Testament Winery är Kroatiens första svenska vingård och målet är att 
skapa Kroatiens bästa vin. 

Under de senaste åren har vi transformerat vinverksamheten från ett  
lokalt familjeföretag till en marknadsdriven och professionell producent 
av premiumviner. 

Trots utmanande marknadsförutsättningar till följd av pandemin har vi 
under de senaste fyra åren fördubblat försäljningen varje år, från 22 000 
flaskor per år till 200 000 år 2021. 

Vi har nått dessa framgångar genom ett tydligt säljfokus och hög- 
kvalitativa viner. Vi har etablerat starka varumärken och byggt en  
professionell säljorganisation. Vi har skapat flera intäktskanaler inom  
hotell/restaurang, detaljhandeln, export och inte minst den mycket lön-
samma gårdsförsäljningen. 

Testament Winery ligger rätt i tiden
Det finns mycket tradition inom vinbranschen, men den förändras  
också i rask takt. Vinkonsumenter letar efter ”nya” vinregioner, där  
Kroatien trots sin över tvåtusenåriga tradition nu ofta hamnar. Vin- 
konsumenter vill prova nya och lokala druvor. I Testament Winerys vingård 
växer hela sju sorter dalmatiska druvor. Att vi dessutom producerar håll-
bara och innovativa viner gör att Testament Winery ligger helt rätt i tiden.   
 

Bygga ett nytt vineri
Under flera år har vi arbetat målmedvetet för att kunna bygga ett helt nytt 
vineri med en modern produktionsanläggning, en vinkällare och natur- 
nära utrymmen för provningar och gårdsförsäljning. 

Vi har redan fått bidrag beviljade på 15 miljoner kronor och slutförhandlar 
nu med banker och byggbolag. Det nya vineriet är ett viktigt steg att nå 
målet om en produktion om 1 miljoner flaskor per år. 

Zhodas oljeverksamhet bidrar till att minska Ukrainas energiberoende
Ukraina är en nettoimportör av både råolja och oljeprodukter, främst från 
grannarna Ryssland, Belarus och Azerbajdzjan. 

All olja som produceras inom Zhodas oljeverksamhet raffineras och  
konsumeras inom Ukraina, vilket bidrar till att minska landets energi- 
beroende av sina grannar. 

18 miljoner kronor i utdelningar från oljeverksamheten 
Bortsett från pandemiåret 2020 har oljeverksamheten redovisat en 
god lönsamhet. Under de senaste sex åren har moderbolaget erhållit  
utdelningar uppgående till 18 miljoner kronor. 

Efterfrågan på olja kommer att öka och vara fortsatt hög
Efterfrågan på olja kommer enligt energiorganet IEA att öka fram till 2035 
och sedan plana ut. Trots alla lovvärda ansträngningar att fasa ut fossila 
bränslen kommer världen att fortsätta konsumera oljeprodukter därför att 
vi har en växande befolkning och ett ökat behov av transporter. 

Världen står upp för Ukraina - vi måste stå upp för Ukraina
Stora delar av världen fördömer Rysslands invasion av Ukraina och de 
oacceptabla aggressioner som nu genomförs. Stora delar av världen står 
också upp för Ukraina. Jag har själv aldrig sett en sådan enighet i någon 
världsfråga tidigare. 

Här har Zhoda en viktig roll att spela. Att stå upp för det som är rätt, men 
även att förvalta vår egen oljeverksamhet. 

Genom kapitalanskaffning kan vi bevara och bygga nya värden
I skrivande stund är oljefältet och infrastrukturen intakta, även om  
störningar i produktionen förekommer. Det är Bolagets bedömning att 
produktionen kommer att kunna återgå till normala förhållanden när  
situationen i landet har stabiliserats. 

Genom kapitalanskaffningen kan vi ge oljeverksamheten det stöd som 
krävs för att i första bevara de värden vi skapat, och på sikt utveckla dessa. 

Handel i aktien på Bequoted
Aktieägarna erbjuds en möjlighet att handla i aktien på  
Bequoteds OTC-marknad. På sikt och i takt med att Bolaget utvecklas kan  
Bolaget söka en notering på en MTF-marknadsplats när Bolaget har tagit  
ytterligare steg i den operationella och finansiella utvecklingen och att det 
bedöms gynnsamt för aktieägarna.  

Styrelse och ledning tecknar en stor del av emissionen 
Aktivt ägande och entreprenörskap är viktiga för Bolaget. Styrelse 
och ledning är stora ägare och vi har starka personliga och finansiella  
incitament att fortsätta Zhoda Investments resa mot operationella  
framgångar och finansiella värden.

Styrelse och ledning har åtagit sig att teckna 49 procent av den totala 
emissionen. Vi hoppas att ni finner framtiden lika spännande och gör oss 
sällskap. 

Robert Karlsson
vd Zhoda Investments

robert.karlsson@zhodainvestments.com



INBJUDAN TILL TECKNING AV 
AKTIER I ZHODA  
INVESTMENTS AB (PUBL)
Styrelsen i Zhoda Investments AB har den 19 april 2022, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 juni 2021 beslutat att genom-
föra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare och härmed inbjuds ni att i enlighet med villkoren i detta memorandum att 
teckna A- och B-aktier i Zhoda Investments AB. 

Erbjudet värdepapper och värdering
Erbjudandet avser köp av nyemitterade aktier av serie A och serie B, 
till en kurs om 0,05 kronor per styck.

Vid full teckning inbringar emissionen cirka 13 miljoner kronor.  
Värderingen i emissionen uppgår till cirka 19,6 miljoner kronor.

Teckningsperiod 
Teckningsperioden pågår från och med den 28 april 2022 till och med 
den 12 maj 2022.

Företrädesrätt till teckning och teckningsrätter
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämnings- 
dagen den 21 april 2022 är registrerade i den av Euroclear för  
Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt vid teckning. 
Aktieägare i Bolaget erhåller två (2) teckningsrätter för varje (1)  
innehavd aktie av serie A resp B. Det krävs tre (3) teckningsrätter av 
serie A för att teckna en (1) ny aktie av serie A, och det krävs tre (3) 
teckningsrätter av serie B för att teckna en (1) ny aktie av serie B. Med 
andra ord så får befintliga aktieägare teckna två nya aktier för varje tre 
befintliga.

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 öka med  
7 000 000 SEK från 10 500 000 till 17 500 000 SEK.
 
Antalet aktier kommer att öka med högst 261 257 458 stycken, 
från 391 886 187 aktier till  653  143  645 aktier. De nyemitterade  
aktierna kommer att utgöra 40 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 med mot- 
svarande procentuell grad.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier 
Styrelseledamöter och VD har lämnat avsiktsförklaringar att teckna sig 
i emissionen minst i enlighet med det som företrädesrätten ger rätt till 
enligt följande:

Totalt avser åtagandet 49 procent av det maximala utrymmet i  
emissionen. 

Emissionskostnader
Under förutsättning att nyemissionen blir fulltecknad beräknas de  
totala emissionskostnaderna uppgå till cirka 0,3 Mkr. Kostnaderna 
avser upprättande av dokumentation, emissionsadministration samt 
vissa marknadsföringsåtgärder. 

Handel i aktien
Aktierna i Bolaget är inte noterade men B-aktien handlas inofficiellt på 
Bequoted. A-aktien är inte föremål för handel. 

Namn
Befintligt 

innehav

Tecknings
åtagande, antal 

aktier

Tecknings
åtagande, 

SEK

Björn Bringes 74 179 971 49 453 314 2 472 666

Katre Saard 61 260 081 40 840 054 2 042 003

Peter Geijerman 48 141 437 32 094 291 1 604 715

Robert Karlsson 6 680 207 4 453 471 222 674

Summa 126 841 140 6 342 057

 
 

Igor, Marina och Nikola på Black Island Winery



Företrädesrätt

Aktieägare i Zhoda Investments AB ges möjlig-
het att teckna två (2) nya aktier för varje tre (3) 
aktier de innehar på avstämningsdagen den  
21 april 2022. Teckning sker till 0,05 kr för varje  
nytecknad aktie. 

Exempel: Om du på avstämningsdagen innehar  
3 000 aktier ges du möjlighet att teckna 2 000 
nya aktier för totalt 100 kr.

VILLKOR I  
SAMMANDRAG

Övriga villkor

Avstämningsdag 21 april 2022

Emissionskurs 0,05 kr per aktie

Teckningstid 28 april - 12 maj 2022

Antal befintliga 
aktier

A: 15 999 900 st
B: 375 886 287 st

Antal nya aktier A: 10 666 600 st
B: 250 590 858  st

Emissionsbelopp Ca 13,1 Mkr

Värdering före 
emissionen

Ca 19,6 Mkr

Eget kapital 81 Mkr

Har du frågor om Zhoda Investments eller 
emissionen? 

Kontakta vd Robert Karlsson, 
robert.karlsson@zhodainvestments.com, 

0709-565 141

Ladda ner hela erbjudandehandlingen på 
www.zhodainvestments.com


