
INBJUDAN 
Teckning av konvertibla skuldebrev
Capillum Holding AB (publ)  
September 2012

Inkasso
- Sverige
- Export

Factoring
- Sverige
- Export

GarantikonsortiumAktiespridning

EmissionshanteringBryggfinansiering

Vi ger Dig en 
sparränta om 

13,25%

På Banken kan Du få 
en sparränta om 0,5%

Detta är en sammanfattning av memorandumet som finns att tillgå på www.capillum.se
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Capillum har idag en lönsam affärsmodell 
avseende finansieringslösningar där 
bryggfinansiering utgör en central funktion. 

Capillum Holding har nyligen ingått ett antal 
finansieringsavtal som kommer att ge Bolaget 
betydligt högre avkastning än bryggfinansiering. 
Dessa avtal är ett led i den utveckling som pågår 
i Bolaget.

Styrelsen i Capillum har beslutat att när det 
uppkommer affärsmöjligheter som beräknas ge 
högre avkastning än vad ordinarie verksamhet ger 
så skall Bolaget kunna anta sådant erbjudande. 
För närvarande har Bolaget antagit 2 st. 
erbjudanden/investeringar, se nedan. 

Bakgrund
Speciellt mindre men även medelstora företag kan 
ha problem med att finansiera sin verksamhet. 
Det kan vara allt från att företaget behöver 
finansiera köp av en kompletterande verksamhet 
till att få så kallade brygglån, dvs. finansiera 
verksamheten innan pengar från exempelvis en 
nyemission finns tillgängliga. Ett annat typiskt 
problem är att företaget måste ha pengar för 
att finansiera en expansion av den löpande 
verksamheten, ju mer man säljer desto mer 
pengar måste man ligga ute med innan kunden 
betalar. 

Capillum har som affärsidé att hjälpa små 
och medelstora företag med olika typer av 
finansiering. Många mindre företag kan idag 
inte få krediter på traditionella vägar såsom 
via bank även om företagen är välskötta och 
har en bra affärsidé. Det kan exempelvis vara 
utvecklingsbolag som ännu inte har någon 
försäljning eller företag där försäljningen har 
kommit igång men ännu inte genererar någon 
vinst. Bankerna blir alltmer försiktiga i sin utlåning 
och nya krav på kapitaltäckning förväntas göra 
bankerna än mer försiktiga. Det finns därför en 
stor och växande marknad för andra aktörer att 
hjälpa små och medelstora företag med olika 
typer av finansiering. 

Capillum i dess nuvarande form formades i år när 
ett av Kopparberg Invests intressebolag, Maxpeak 
AB (publ), förvärvade majoriteten i Capillum 

Holding AB från de tidigare ägarna. Kopparberg 
Invest har intressen i och samarbetsavtal med 
olika bolag som kan användas för att i Capillum 
bygga ett ”finansieringshus” för små och 
medelstora företag. 

Produkter
De produkter som Capillum initialt kan erbjuda 
inkluderar

•	 Bryggfinansiering

•	 Emissionshantering

•	 Aktiespridning

•	 Garantikonsortier

•	 Factoring, inklusive exportfactoring

•	 Inkasso, inklusive exportinkasso

Affärsmodell	
Affärsmodellen för Capillum är att tjäna 
pengar på att tillhandahålla produkterna ovan. 
Intäkterna kommer antingen via direkt debitering 
av Capillums tjänster eller via provision från 
Bolagets samarbetspartners. Administrationen 
i Capillum är minimal vilket innebär att även ett 
mindre antal kunder kommer att kunna ge goda 
vinster. Capillum genererar redan ett överskott i 
verksamheten och under de senaste månaderna 
har även ett positivt räntenetto genererats. 
Capillum har ett underskottsavdrag på 10 Mkr 
från tidigare verksamhet vilket kan utnyttjas 
mot framtida vinster i Bolaget vilket innebär att 
skattebelastningen de närmaste åren förväntas 
bli begränsad.

Att kunna erbjuda alla produkterna ovan för 
mindre och medelstora företag måste betecknas 
som unikt varför Capillums affärsidé bör kunna 
leda till en mycket intressant utveckling för 
Bolaget.

Det finns en mycket stor efterfrågan på 
produkterna och Capillum kommer mycket 
selektivt att välja kunder. 

Mer information om produkter finns i 
memorandum på Bolagets hemsida:  
www.capillum.se

Capillum Holding AB (publ) –  
Hjälper små och medelstora företag med all sorts finansiering

Stor hävstångseffekt i nya avtal/affärsmöjligheter. Vi erbjuder 
Dig 13,25% i fast årsränta tom 30 december 2014.
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Investering 1:

Denna investering är ett resultat av de finansie-
ringslösningar som Capillum tillhandahåller en av 
sina befintliga kunder, Cefour Wine & Beverage, 
ett bolag som är listat på Aktietorget. Cefours 
affärsidé är att producera, sälja och distribuera 
vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats 
på specialdesignade, praktiska och drickfärdig 
engångsförpackningar av återvinningsbar plast 
(PET). Cefours produktion av specialdesignade 
och drickfärdiga engångsförpackningar med vin 
är unik med sin teknik och utifrån perspektivet 
att Cefour är den ende, i detta segment i världen, 
som äger hela processen i tillverkningen. Cefour 
har för sin pågående produktutveckling ett kapital-
behov som Capillum tillhandahåller, bryggfinansie-
ring. Främst skall bryggfinansieringen användas 
för att slutföra den för Cefour viktiga produktut-
veckling av ny plastglaskupa. Cefour förhandlar 
med stora internationella livsmedelskedjor och 
det nya plastglaset kommer att uppfylla de krav 
som dessa ställer vad gäller kvalitet och hållbar-
het. Även inom detta segment har Cefour en stor 
tillväxtpotential och Cefour förväntar sig stora 
volymökningar under 2013. 

Capillum gör bedömningen att ett delägarskap i 
Cefour på attraktiva villkor har goda möjligheter 
att ge Capillum en stor värdeökning på några 
års sikt. Med anledning av den intressanta 
utveckling som pågår inom Cefour har Capillum 
och Cefour haft diskussioner om att omvandla 
pågående bryggfinansiering till ett ägarkapital. 
Parterna har nu kommit överens om att pågående 
bryggfinansiering skall övergå till en riktad 
emission till Capillum enligt nedanstående villkor: 

•	 Capillum tecknar 33 330 000 aktier 
av serie B

•	 Aktier tecknas till en kurs om 0,06 kr/ aktie 
av serie B

Capillum blir därmed den näst största ägaren i 
Cefour och kommer att ha mer än 10 % av röster i 
Cefour. Ett ägande som överstiger 10 % av röster 
i kombination med att aktierna ägts mer än 1 år 
medför även att en framtida reavinst kommer att 
bli skattefri.

Utdrag ur pressmeddelande 2012-08-28:

”Under tiden samarbete med Cefour har pågått 
har vi blivit än mer övertygade om att Cefour 
går en intressant framtid till mötes. Marknaden 
för Cefours produkter är betydande och Cefour 
har idag nöjda kunder som efterfrågar Cefours 
produkter i allt större volymer. Pågående 
produktutveckling syftar till att uppfylla de krav 
som de stora internationella livsmedelskedjorna 
ställer avseende kvalitet och hållbarhet. Cefour 
har idag förhandlingar med större internationella 
livsmedelskedjor och med ett utvecklat glas ges 
Cefour god förutsättning till volymförsäljning på 
den globala marknaden. Med den kraftiga tillväxt 
som Cefours produkter väntas få ser vi med stort 
intresse på att erhålla ett betydande delägarskap 
i Cefour, kommenterar ordförande Anna-May 
Wester”.

Nedan följer en presentation avseende investeringar 
som Styrelsen beslutat att göra
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Investering 2:

Capillum kommer att förvärva aktier i ett bolag 
som är verksamt inom en mycket lönsam del av 
den finansiella sektorn. Bolaget har utvecklat 
en för sin bransch unik produkt och kommer att 
bedriva verksamhet på såväl den svenska som 
den internationella finansmarknaden. 

Bolaget har idag en fungerande helautomatisk 
algoritmhandel med dokumenterad avkastning. 

Idag finns endast ett begränsat antal aktieägare i 
bolaget och avsikten är att lista/notera sig för att 
befintliga aktieägare skall kunna ges möjlighet till 
exit. 

Bolaget kommer under oktober 2012 att besluta 
vid vilken tidpunkt en listning/notering skall ske. 

Det är inte omöjligt att den värdeökning som 
Capillum vid tid för en listning/notering kan 
tillgodoräkna sig uppgår till cirka 5-10 ggr den 
tänkta investeringen. Detta beror främst på när 
i tiden bolaget väljer att lista/notera sig och 
därmed synliggöra bolagets faktiska värde.   

Ett innehav i det tänkta bolaget har mycket goda 
förutsättningar att ge Capillum goda framtida 
intäkter i kombination av utdelningar samt 
värdeökning av aktieinnehavet.

Innehavet i det tänkta bolaget väntas även 
medföra ett ökat intresse för Capillum och dess 
verksamhet. 

Capillum kommer att förvärva aktier till en 
attraktiv värdering och detta har endast kunnat 
erbjudas Capillum med anledning av det intresse 
som vi erhåller för vår affärsidé. 

Ytterligare information om ovanstående 
investering kommer att offentliggöras under Q4 
2012.
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Capillum har redan ett antal kunder som utnyttjat 
Bolagets erbjudande om bryggfinansiering. 
Bolaget har även befintliga kunder som vill utöka 
den existerande bryggfinansieringen. För att 
tillmötesgå befintliga, samt ett större antal nya, 
kunders önskemål om bl.a bryggfinansiering 
behöver Capillum mer kapital. Bolaget erbjuder 
därför nu en så kallad konvertibel (konvertibelt 
skuldebrev), dvs. Capillum lånar pengar av Dig till 
en förmånlig fast ränta under viss tid. Vid slutet 
av lånetiden kan Du antingen välja att få tillbaka 
pengarna plus upplupen ränta eller att teckna 
aktier i Capillum till en fördelaktig kurs alternativt 
kombinera de två möjligheterna. 

Villkor
•	 Poststorlek 7 500 kronor.

•	 Max belopp för konvertibeln  
är cirka 6,5 Mkr

•	 Teckningstid 14-28 september 2012

•	 Löptid tom 30 december 2014

•	 Årlig ränta 13,25 %

•	 Ränteutbetalning 2 gånger/år  
(30 juni och 30 december)

•	 Möjlighet att konvertera lånet till aktier i 
Capillum. Konverteringskurs 7,50 kr/ B-aktie, 
vilket kan göras under perioden  
1 januari - 6 december 2014

Så	här	fungerar	det: Du tecknar valfri summa i 
konvertibelemission (7.500, 15.000, 22.500 kr 
osv), vilket innebär att Du lånar ut Ditt kapital till 
Capillum och får 13,25 % fast ränta per år tom  
30 december 2014. Under löptiden har Du 
möjlighet att konvertera hela eller delar av lånet 
till aktier i Bolaget. Detta är dock inget krav utan 
endast en möjlighet.

Om Du inte har begärt att lånet skall konverteras 
till aktier i Bolaget betalar Capillum tillbaka inlånat 
kapital 30 december 2014. Under tiden har Du 
fått en ränta som bankerna inte är i närheten av 
att erbjuda.

Vi placerar primärt Ditt kapital hos företag 
som är i behov av kortfristigt kapital i form av 
bryggfinansiering. Räntan på brygglånet till företag 
är högre än de 13,25 % som Du får, det är på 
ränteskillnaden som Capillum tjänar pengar. 

En förutsättning för att företag skall erhålla 
bryggfinansiering från Capillum är att Capillum 
erhåller fullgoda säkerheter för brygglånet. För 
företag listade på någon aktielista kan säkerheten 
bestå av aktier som Capillum kan sälja över 
börsen. Alternativt kan någon i styrelsen eller 
företagsledningen gå i borgen för brygglånet.    

Capillum	–	det	kompletta	finanshuset		
för	små	och	medelstora	företag

Att kunna erbjuda samtliga Capillums produkter 
under ett tak gör att Capillum med rätta framstår 
som ett attraktivt val för mindre företag i behov av 
finansiering. 

I takt med att bankerna blir mer och mer 
restriktiva i sin utlåning och att kunderna 
efterfrågar en helhetslösning för sin finansiering 
bör Capillums erbjudande bli alltmer attraktivt. 

Capillum erbjuder primärt bryggfinansiering och 
erbjuder Dig att tjäna pengar på det. Teckna en 
konvertibel idag på 7.500 kr och Du kan kvittera 
ut 9.684 kr fram till 30 december 2014. En 
mycket intressant affärsmöjlighet.

Erbjudandet
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Finansiell information i sammandrag

Prognos 2013

För att Du skall känna Dig trygg med Din placering så vill vi berätta att Capillum har ett positivt resultat, 
dvs. vi tjänar pengar. Nuvarande verksamhetsinriktning har endast bedrivits sedan början av 2012. 
Trots att vi ändrat verksamhetsinriktning i början av året så tjänar vi redan pengar.

Kommentarer till prognos 2013:
•	 Resultaträkningen återspeglar till stor del redan ingångna avtal

•	 Konvertibelemission om 6,5 Mkr tillförs Bolaget under räkenskapsåret

•	 Cirka 3,0 Mkr kommer att bindas i presenterade investeringar enligt ovan och kommer därmed inte 
att generera löpande ränteintäkter. Utav cirka 3,0 Mkr beräknas 2,8 Mkr investeras i Cefour som 
ett långsiktigt innehav.

•	 I anläggningstillgångar 2013 har innehavet av Cefour värderats till dubbla anskaffningsvärdet samt 
att ”Investering 2” upptagits till 4 X anskaffningsvärdet.

Fullständigt	memorandum	samt	konvertibelvillkor	finns	att	hämta	på	Bolagets	hemsida,	www.capillum.se

Frågor avseende emissionen besvaras av Bolagets ordförande Anna-May Wester
Tel: 0580-423 51, 070-849 14 39
E-post: info@capillum.se

Resultaträkning (Tkr) 
2011-09-01—2012-08-31
Rörelseintäkter 204
Röresekostnader - 398
Finansnetto 375
Resultat 181

Resultaträkning (Tkr) 
2012-09-01—2013-08-31
Rörelseintäkter 150
Röresekostnader - 600
Finansnetto 1 115
Resultat 665

Balansräkning (Tkr) 
2012-08-31
Tillgångar 7 793
Eget kapital 3 809
Skulder 3 984

Balansräkning (Tkr) 
2013-08-31
Tillgångar 16 235
Eget kapital 7 434
Skulder 8 801


