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Faciles affärsidé är att utveckla

högkvalitativa produkter och bygga

premiumvarumärken inom dryckessektorn.

Målgruppen är kvalitetsmedvetna

konsumenter som skall nås genom

okonventionella marknadsstrategier

implementerade i samverkan med

medvetet valda distributörer.



Inbjudan till teckning av aktier i Facile & Co AB (publ)



Emissionskurs
48 kronor per aktie

Teckningstid
9 mars – 17 mars 2000

Teckning och betalning
Tilldelning av tecknade aktier bekräftas genom utsändande

av avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring den

21 mars 2000. Betalning skall ske i enlighet med avräkningsnota,

dock senast 24 mars 2000.

Tidpunkter för ekonomisk information
Delårsrapport för perioden januari-mars 2000: 19 maj 2000

Delårsrapport för perioden januari-juni 2000: 25 augusti 2000

Delårsrapport för perioden januari-september 2000: 17 november 2000

Erbjudandet i sammandrag

Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen
i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 4§ lagen (1991:980) om
handel med finansiella instrument. Godkännandet och registre-
ringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sak-
uppgifter i prospektet är riktiga eller fullständiga.

Facile & Co kommer att noteras inofficiellt hos SBI med be-
räknad listning av Bolagets B-aktie på SBIs Aktielista den 5 april
2000.

Tecknare av aktier i denna emission uppmanas att noggrant
ta del av prospektets alla delar och att särskilt beakta de risker
som anges. Presumtiva investerare måste utgå från sin egen be-
dömning av legala, skattemässiga, finansiella eller andra frågor.
Investerare bör vidare konsultera sina egna  professionella rådgi-
vare vad gäller införskaffande, ägande eller försäljning av aktier i
Facile & Co AB (publ).

Med “Facile” och “Bolaget” avses i detta prospekt Facile &
Co AB (publ). Med “Huvudaktieägarna” avses i detta prospekt

Henrik Facile och Philip Diklev, som tillsammans, före föreliggande
Erbjudande, kontrollerar 50 procent av kapitalet och 67 procent
av rösterna i Bolaget. Med “Ledningen” avses i detta prospekt
företagsledningen i Facile.

Med ’’Nordiska’’ avses Nordiska Fondkommission AB.
Tvist rörande Erbjudandet enligt detta prospekt skall avgöras
enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt.

Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande
förutsätter ytterligare prospekt, registrerings-, eller andra åtgär-
der än de som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribu-
eras i något land där distributionen eller Erbjudandet kräver åt-
gärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Aktierna i
Facile & Co AB har inte registrerats och kommer inte att registre-
ras i enlighet med United Securities Act från 1933 och Facile &
Co AB har inte varit registrerat och kommer ej att registreras un-
der United States Investment Company Act från 1940.
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Facile i korthet

1  Sopexa är en organisation bestående av franska vinproducenter.

Rörelsen startades 1993 under firman Facile & Co

AB av Henrik Facile och Philip Diklev med målsätt-

ningen att skapa en trilogi av svenska kulturdrycker

bestående av punsch, akvavit och vodka. Faciles af-

färsidé är att utveckla högkvalitativa produkter och

bygga premiumvarumärken inom dryckessektorn.

Målgruppen är kvalitetsmedvetna konsumenter

som skall nås genom okonventionella marknadsstra-

tegier implementerade i samverkan med medvetet

valda distributörer. Faciles produkter är premium-

produkter, det vill säga produkter som konkurrerar

med kvalitet och inte med pris. Facile har sedan star-

ten haft en strategi som byggt på att utveckla produk-

ter med produktintegritet, med vilket avses att varje

produkt skall överträffa konkurrerande produkter från

smak och doft genom förpackning och koncept.

Ett produktråd har knutits till Bolaget som exper-

tis inom doft och smak. Produktrådet består bland

annat av personer vilka har korats till svenska och

nordiska mästare i Sopexas1 vinprovningstävling.

Produktrådet träffas regelbundet i syfte att utveckla

Bolagets produkter.

Facile arbetar efter en modell bestående av olika

utvecklingsfaser för Bolagets produkter; produkt-

definiering (fas I), förpackning (fas II), testlansering

(fas III) och lansering med marknadsstöd (fas IV).

Facile har tre produkter som har testlanserats med

goda resultat; seriously vodka (”seriously”), Facile

Punsch och Idyll Akvavit. Baserat på erfarenheterna

från testlanseringen av seriously i Storbritannien har

produkten modifierats för att i största möjliga mån

säkerställa att en lansering med marknadsstöd blir

framgångsrik. Facile har under hösten 1999 öppnat

ett kontor i London och anställt två personer. Under

hösten 1999 har seriously för första gången lanserats

med marknadsstöd (förts in i fas IV) i ett geografiskt

begränsat område i London. Denna lansering har be-

mötts mycket positivt och överträffat Bolagets förvänt-

ningar. Seriously skall nu lanseras med marknadsstöd

i hela Storbritannien och i Sverige. Även Facile Punsch

skall lanseras med marknadsstöd i Sverige och Stor-

britannien, men seriously bedöms vara den produkt

som har klart störst potential internationellt.

Bolaget övergår nu från en produktfokuserad stra-

tegi till en marknadsfokuserad strategi. Som en förbe-

redelse för denna strategiomläggning har Jens Häger

anställts som ny VD i Bolaget, och nya styrelseleda-

möter med viktig kompetens knutits till Bolaget; Carl

Hugo Bluhme, före detta VD på IBM Sverige, Finn

Johnsson, före detta VD på United Distillers (då värl-

dens mest lönsamma spritföretag), Björn Rietz, en av

grundarna till reklambyrån Paradiset DDB, samt

Christer Ahlgren, konsult på PR-företaget JKL.

Faciles fokus har fram till nu legat på att utveckla och

testlansera högkvalitativa produkter i syfte att skapa

en plattform för en lansering med marknadsstöd. Bo-

laget har hittills utarbetat marknadsplaner för Stor-

britannien och Sverige. Utifrån dessa har Bolaget upp-

rättat en prognos, vilken endast inbegriper dessa två

marknader. Beslut om att inleda lanseringar med

marknadsstöd på ytterligare marknader kan kraftigt

komma att påverka prognosen, då detta bland annat

innebär ökade marknadsföringskostnader.

Enligt prognosen räknar Bolaget med att för-

säljningsvolymen under 2000 skall uppgå till 150.000

liter och 2001 till 700.000 liter. Nettoomsättningen

förväntas uppgå till cirka 8 MSEK under 2000 för att

öka till 38 MSEK under 2001. Ledningen sätter stor

tilltro till den optionsplan som riktas till barer och

restauranger (“on-trade marknaden”). Denna plan för-

väntas få fullt genomslag först år 2001, då volymerna

förväntas öka markant.

Ledningen räknar vidare med ett negativt rörelse-

resultat för 2000 på 20 MSEK, samt en förlust på

ungefär 9 MSEK för 2001. I prognosen har marknads-

föringskostnader belastat resultatet för lanseringarna,

främst i Storbritannien. Den upprättade prognosen

baseras på de tre produkter som presenteras i detta

prospekt samt på en ny produkt som avses lanseras

under 2000.
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Inbjudan till teckning av aktier i Facile & Co AB

Enligt villkoren i detta prospekt inbjuds härmed till

teckning av högst 794.680 aktier av serie B (“Erbju-

dandet”) i Facile & Co AB, motsvarande 50,0 res-

pektive 25,7 procent av aktiekapitalet respektive rös-

terna i Bolaget.

Med stöd av ett bemyndigande från en extra bo-

lagsstämma den 11 augusti 1999, att vid ett tillfälle

fatta beslut om att nyemittera maximalt 800.000 ak-

tier av serie B, har styrelsen i Facile & Co AB fattat

beslut om att utnyttja bemyndigandet såvitt avser

högst 794.680 aktier, envar på nominellt 1 SEK.

Teckningskursen har fastställts till 48 SEK per ak-

tie. En post omfattar 200 aktier och kommer därmed

att betinga ett pris om 9.600 SEK. Emissionen sker utan

företräde för befintliga aktieägare och riktas mot allmän-

heten och institutioner. Efter genomförd emission kom-

mer Facile att noteras inofficiellt hos SBI med beräknad

listning av Bolagets B-aktie på SBIs Aktielista den 5 april.

Förutsatt att emissionen fulltecknas kan Bolaget sam-

manlagt tillföras högst 38.144.640 SEK. Bolaget har

för avsikt att föra emissionslikviden netto mot eget

kapital varför emissionskostnaderna ej kommer att

föras över resultaträkningen. Emissionskostnaderna

beräknas uppgå till 3,5 MSEK.

Erbjudandet är villkorat av att 60 % av Erbjudan-

det, motsvarande ca 23 MSEK, tecknas.

I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta prospekt,

vilket upprättats av styrelsen för Facile med anled-

ning av nyemissionen och SBI-noteringen. Styrelsen

för Facile är ansvarig för innehållet i prospektet. Här-

med försäkras att, såvitt styrelsen för Facile känner

till, uppgifterna i prospektet överensstämmer med fak-

tiska förhållanden och att ingenting av väsentlig be-

tydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den

bild av Bolaget som förmedlas i detta prospekt.

Stockholm den 25 februari 2000

Facile & Co AB (publ)

Styrelsen
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Teckningskurs
Teckningskursen är 48 kronor per aktie. Därutöver

utgår courtage med 0,65 procent, lägst 200 kronor.

Anmälningstid
Anmälan om teckning av aktier skall göras under pe-

rioden 9 – 17 mars 2000.

Anmälan
Anmälan om teckning av aktier skall avse lägst 200

aktier eller fler i jämna multiplar om 200 aktier. An-

mälan skall göras på särskild anmälningssedel som

kan erhållas från Nordiska Fondkommission AB.

Anmälan skall skickas till:

Nordiska Fondkommission AB
Emissioner
Box 7362
103 90 Stockholm

Tel: 08-791 48 39
Fax: 08-678 07 18
Besöksadress: Stureplan 19, Stockholm

Anmälan skall vara Nordiska tillhanda senast kl 17:00

den 17 mars 2000. Observera att anmälan är bin-

dande.

Tilldelning
Beslut om tilldelning av aktier fattas av styrelsen för

Facile i samråd med Nordiska. Tilldelning är inte be-

roende av när under anmälningsperioden anmälan

inges. Vid överteckning kan tilldelning komma att

utebli alternativt ske med ett lägre antal aktier än an-

mälan avser. Tilldelning kan komma att ske till an-

ställda inom Nordiska och Facile varvid bolagen kom-

mer att följa Finansinspektionens föreskrifter (FFSS

1998:21) samt Fondhandlarföreningens tilldelnings-

regler.

Likvid och besked om tilldelning
Sedan tilldelning av aktier skett utsänds avräknings-

nota till dem som erhållit tilldelning. Detta beräknas

ske omkring den 21 mars 2000. De som inte tilldelas

aktier erhåller inget meddelande. Full betalning för

tilldelade aktier skall erläggas kontant, enligt anvis-

Villkor och anvisningar ningar på avräkningsnotan. Observera att om full be-

talning inte erläggs i rätt tid kan tilldelade aktier

komma att överlåtas till annan. Skulle försäljnings-

priset vid sådan överlåtelse komma att understiga

teckningskursen, kan den som erhållit tilldelning i

emissionen komma att svara för mellanskillnaden.

Rätt till utdelning
De nyemitterade aktierna berättigar till eventuell ut-

delning från och med verksamhetsåret 2000. Utbetal-

ning av eventuell utdelning ombesörjes av VPC.

Andel  i bolagets tillgångar och rösträtt
Aktierna skall medföra lika rätt till andel i bolagets

tillgångar och vinst. De nya aktierna av serie B berät-

tigar till en röst per aktie

Registrering vid VPC
Tecknade aktier kommer att registreras vid Värde-

papperscentralen VPC AB så snart detta är möjligt. I

anslutning till registreringen erhåller tecknaren en VP-

avi som bekräftar att inbokning av betalda tecknings-

aktier (BTA) skett på tecknarens konto. BTA omvand-

las till aktier efter det att emissionen registrerats hos

Patent- och Registreringsverket (PRV), vilket beräk-

nas ske i mitten av april 2000.

SBI-notering
Efter genomförd emission kommer Facile att noteras

inofficiellt hos SBI med beräknad listning av Bolagets

B-aktie på SBIs Aktielista den 5 april. Samma dag in-

leds handeln  i aktien genom Nordiska, som kommer

att vara market maker och därmed ställa kurser i SBI-

prices med anslutning till Reuter- och SIX-systemen.

Notering hos SBI innebär bland annat att bolaget föl-

jer SBIs regler om aktiemarknadsinformation och

insiderrapportering. Bolaget kommer således att ge-

nom SBI publicera kvartalsrapporter och annan aktie-

marknadsinformation samt i övrigt vid sin informa-

tionsgivning följa regler och praxis som gäller för ak-

tiemarknadsbolag i enlighet med SBIs bestämmelser.

Villkor för erbjudandets fullföljande
Erbjudandet är villkorat av att 60 procent av erbju-

dandet, motsvarande ca 23 MSEK, tecknas och att

Facile erhåller en ägarstruktur som möjliggör en no-

tering hos SBI.
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Bakgrund och motiv

Faciles verksamhet bygger på kunskap och erfarenhet

inom smaker och dofter. Ett av ledorden i Faciles verk-

samhet är produktintegritet. Målsättningen är att ut-

veckla produkter, vilka inom respektive produkt-

kategori överträffar konkurrerande produkter vad

gäller doft, smak, förpackning och koncept. Facile har

för närvarande tre produkter som har testlanserats (fas

III); seriously, Facile Punsch och Idyll Akvavit.

Fokus har, från det att Bolaget bildades, legat på

att uppnå en förstklassig kvalitet på produkterna in-

för lansering med marknadsstöd (fas IV). Verksamhe-

ten har bedrivits med begränsade resurser. Trots ringa

marknadsföringsinsatser har Bolaget knutit en rad

internationella branschkontakter under åren och pro-

dukterna har rönt stort intresse. Faciles styrelse bedö-

mer att Bolagets tre produkter infriat målsättningen i

utvecklingsfasen och därmed nått en mycket hög kva-

litet, tillika skapat ett intresse på den internationella

marknaden. Bolagets styrelse har således beslutat att

delar av dessa marknader bör stödjas med motive-

rade marknadsföringsinsatser. För att möjliggöra detta

har beslut tagits att genomföra en nyemission om

38.144.640 SEK i syfte att, primärt, lansera seriously

i Storbritannien och Sverige samt därefter på utvalda

marknader.

Som en förberedelse för denna utveckling av Bola-

gets verksamhet har styrelsen och ledningen under

1999 förstärkts med personer vars erfarenheter inom

internationell sprithandel, marknadsföring och kom-

munikation tillför Bolaget värdefull sakkunskap. Till

styrelsen har knutits Finn Johnsson, Björn Rietz och

Christer Ahlgren. Under 1998 knöts dessutom Carl-

Hugo Bluhme till styrelsen. Ledningen har under 1999

förstärkts med en ny VD, Jens Häger och en ekono-

michef. Därutöver har två personer anställts till det

nyöppnade kontoret i London. Genom dessa tillskott

bedömer styrelsen att organisationen står väl rustad

för att påbörja en internationell lansering av framför

allt seriously.

Styrelsen bedömer att emissionslikviden är tillräck-

lig för att fullfölja den marknadsplan som syftar till

att aktivt etablera Bolagets produkter på utvalda mark-

nader.
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Facile har haft en spännande resa hit och fortsättningen

ser, om möjligt, än mer spännande ut. Potentialen är

stor, men arbete med varumärken är bland det svå-

raste man kan göra i företagsvärlden. Bolag som gör

det lider ofta av negativt kassaflöde och visar förlus-

ter, medan den egentliga vinsten ligger dold i form av

värdetillväxt på varumärkesportföljen. Att välja sprit-

branschen, med sitt mäktiga oligopol, som arena gör

inte saken lättare. Om det hittills inte varit tydligt,

bör det sägas rent ut nu – Facile & Co är ett företag

med hög risk. De vinster som lockar är dock stora

och i bästa fall inte alltför svåra att uppnå.

Om vägen till den explosionsartade varumärkesvin-

sten tvistar de lärde (och många olärda också för den

delen). För små företag i spritbranschen gäller, enligt

min bedömning, två huvudpunkter; att identifiera vad

en liten aktör i spritbranschen kan göra bättre än en

stor och se till att göra det; att identifiera vad en liten

aktör gör sämre och se till att undvika det. Med detta

sagt kommer Facile & Co:s agerande i stor utsträck-

ning att skilja sig ifrån det som är gängse hos sprit-

oligopolet, om vi följer dem kommer vi alltid att ligga

efter. Avvikelsen kan gälla allt från produktfilosofi till

förpackning och marknadskommunikation.

Facile & Co grundlades för sex år sedan. Bolagets

idé är, och har varit, att inledningsvis utveckla en tri-

logi av “svenska” produkter. Denna trilogi skulle be-

stå av Punsch, Akvavit och Vodka. Med ett tydligt

budskap och tålmodiga aktieägare har Bolaget fått

gehör för sin marknadsstrategi, att i lugn och ro ut-

veckla produkterna tills vi blivit helt nöjda med dem,

att göra produkterna tillgängliga utan att i egentlig

mening marknadsföra dem och att förfina dem samti-

digt som Bolagets närvaro blir mer känd på markna-

den. Först när vi känner oss helt färdiga ska vi lansera

våra produkter med kraftiga marknadsåtgärder – det

är dags nu.

Den ledstjärna Bolaget följer har vi valt att kalla

produktintegritet. Med produktintegritet menar vi att

alla våra produkter skall utgå från ett budskap i inne-

hållet, vi skall inte ägna oss åt att förpacka generiska

produkter i tron att allt går att sälja med mördande

reklam – om så är fallet finns det många som är bättre

lämpade att göra det än vad vi är. Med produkt-

integritet som målsättning har vi ett produktråd med

några av, vad vi tycker, Sveriges bästa näsor och smak-

lökar. Produktrådet arbetar med att utveckla Bolagets

produkter, målsättningen är att de antingen skall vara

unika, eller att produktrådet skall uppfatta dem som

bäst i sin klass. I dag har vi seriously, Facile Punsch

och Idyll Akvavit. Samtliga dessa uppfyller Bolagets

krav på produktintegritet. Vi har ytterligare ett flertal

produkter som ligger i “pipeline”.

Att stanna upp med sina höga ambitioner på produkt-

stadiet vore naivt. En kompromisslös produkt måste

följa samma ambitionsnivå och kunskap vad gäller

förpackning. Faciles produkter var tidigare designade

av oss själva, med varierad framgång. Inför vår inter-

nationella lansering har seriously ytterligare förfinats,

medan Facile och Idyll radikalt omarbetats av vår

grafiske formgivare Bo Rosander.

Och den mördande reklamen? Reklam är det som

normalt antas sälja sprit i allmänhet, och vit sprit i

synnerhet. Jag delar den uppfattningen, däremot tycker

Styrelseordföranden har ordet
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jag att spritreklamen tenderat att bli förutsägbar. Med

detta sagt finns utrymme för förnyelse.

Facile & Co har sedan ett par år tillbaka arbetat

med den svenska reklambyrån Paradiset DDB och

deras kontaktnät främst via moderbolaget DDB. Ett

kampanjförslag har framtagits och med framgång tes-

tats mot engelska bedömare. En av grundarna till Pa-

radiset DDB, tillika bolagets Creative Director, Björn

Rietz, ingår i Faciles styrelse.

Produkterna skall nå ut, och frågan om distribution

är en av de vanskligaste för ett litet sprithus. Även om

“produkt”, “förpackning” och “reklam” är viktiga

så är det min bedömning att “distribution” är det svå-

raste och mest riskfyllda för just Facile & Co. Distri-

bution för ett litet spritföretag är ett klassiskt moment

22. Ingen vill distribuera om det inte finns efterfrå-

gan, och ingen kan köpa om det inte distribueras.

Lösningen ligger i att skaffa sig distribution nära nog

samtidigt som man skapat efterfrågan – annars trött-

nar antingen distributören/återförsäljaren eller slut-

kunden. Den viktigaste förutsättningen för att lösa ett

problem är att identifiera det. Genom noggrann pla-

nering av kampanjer och timing vad gäller distribu-

tion är hälften vunnet, den andra halvan får skrivas

till erfarenhet både hos externa samarbetspartners och

inom företaget. Faciles styrelse blev nyligen förstärkt

med Finn Johnsson, tidigare VD på ett av världens

största spritföretag (United Distillers). Hans erfaren-

het och kontaktnät känns onekligen betryggande vid

uppbyggnaden av vårt distributionsnät.

Den nu förestående emissionen kommer att bereda

Facile den kapitalbas som vi bedömer erforderlig för

en lyckad etablering av Bolaget och dess produkter (i

huvudsak seriously). Beloppet kan tyckas vara litet i

vodka-sammanhang men den marknadsföring och de

marknadsaktiviteter som vi planerar är annorlunda

och som vi bedömer mer slagkraftiga än de traditio-

nella.

Produkterna har hittills kvalitetstestats i flera om-

gångar. Vidare har de testlanserats på olika markna-

der och synpunkter har inhämtats. Den första test-

lanseringen av seriously på den engelska marknaden

gjordes 1995, sedan dess har såväl innehåll, produk-

tionsland, som förpackning förändrats – allt i jakt på

perfektion. Senaste förändringen är namnet på pun-

schen samt etiketterna på både Facile och Idyll inför

den internationella lanseringen. Det är min uppfatt-

ning att produkterna är så nära den fulländning Bola-

get förmår, att vidare utveckling vore pedantiskt till

överdrift.

Sammanfattningsvis är vi redo.

Välkomna ombord.

Stockholm den 25 februari 2000

Philip Diklev

För utlandsmarknaden har Facile Punsch blivit Facile the Rum Liqueur
och Idyll Akvavit kallas Idyll the Aquavit.
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Att effektivt bygga ett starkt och storsäljande vodka-

märke är inte lätt – men med rätt förutsättningar är

det fullt möjligt. För att lyckas krävs bland annat föl-

jande:

• En produkt som skiljer sig från mängden både

avseende smak och förpackning och som har en

tydlig varumärkesidé.

• En genomtänkt och kreativ marknadsstrategi.

• En förmåga att tänka och agera annorlunda.

• En kompetent, engagerad och krävande styrelse i

ryggen.

• Ett tillräckligt kapital för att kunna göra en

ordentlig satsning.

Jag anser att Facile & Co efter genomförandet av

denna emission kan visa upp allt detta – och mer där-

till!

Den grund som Facile står på har byggts av kom-

petenta människor i och runt bolaget,  förenade av en

passion för doft och smak i allmänhet och vin i syn-

nerhet. Vid samtliga de smaktester jag har varit med

om i Sverige och Storbritannien har betydelsen av

denna passion bevisats för mig – omdömena om

seriously har uteslutande varit positiva.

Tack vare många kloka och kreativa huvuden finns

det även en genomtänkt varumärkesprofil för serious-

ly. Det gör att seriously har potential att bli ett riktigt

starkt varumärke.

Vad gäller smak, förpackning och koncept skiljer

sig seriously från andra vodkamärken. Det gäller även

marknadsstrategin. Vi har för avsikt att göra övergri-

pande insatser radikalt annorlunda, men även vara

snäppet bättre i detaljarbetet.

Historiskt har det visat sig att många ledande företag

har uppnått sin position just genom att tänka och agera

annorlunda. Vi är ett ungt och litet företag som har

för vana att bryta gängse mönster. Det är ett av våra

främsta vapen och något vi skall fortsätta göra.

Den kompetens och erfarenhet som finns i Styrelsen

gör att det finns en tydlig strategisk plan för det ope-

rativa arbetet. Dessutom har jag tillgång till idealiska

bollplank i allt från utformning av reklamkampanjer

till juridiska spetsfundigheter. Styrelsens kompetens

och engagemang leder givetvis till att prestations-

kraven på Bolaget och mig är höga – det kommer

gagna aktieägarna.

Det kapital som nu tas in är förvisso inte mycket jäm-

fört med vad de stora spritbolagen satsar på sina

vodkamärken. Det är dock fullt tillräckligt eftersom

vi har ett starkt fokus såväl geografiskt som budskaps-

mässigt. Dessutom har vi ett par trumfkort i bakfickan

som vi avser överraska våra konkurrenter med framö-

ver!

Vi har nyligen avslutat lanseringskampanjen i Not-

ting Hill i London, och resultatet har vida överträffat

förväntningarna. De reaktioner vi fått från konsumen-

ter, barägare och branschkunniga har varit oerhört

positiva.

Sammantaget kan jag därför konstatera att Facile

& Co har rätt förutsättningar för att lyckas. Likväl är

jag fullt medveten om att vi kommer att stöta på en

del hinder på vägen, men det är vi beredda på.

Jag har tidigare arbetat med marknadsföring och för-

säljning inom TV och media och är van vid en nära

kontakt med slutkunden. Många sprit-tillverkare har

enligt min mening för lite och för dålig kontakt med

VD har ordet
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sina kunder, dvs barer och slutkonsumenter. Det skall

vi ändra på. Inte minst tack vare vårt val av kommuni-

kationssätt och att barägarna som grupp kommer att

bli en av Facile & Co:s största ägare.

Den primära målgruppen för seriously är medvetna

människor som värdesätter kvalitet och som ständigt

letar efter nya, spännande varumärken. Det vi mark-

nadsför och säljer är drycker med god och särskil-

jande smak, men det handlar också mycket om upp-

levelser och identifikation. Vi är fast beslutade att lan-

sera varumärken som skall erbjuda upplevelser utöver

det vanliga – såväl vad gäller smak och doft som in-

tellektuellt.

yours seriously...

Stockholm den 25 februari 2000

Jens Häger

Under de sista tjugo åren har många företag drömt

om att upprepa Absoluts exempellösa framgång.

Många har försökt, nästan ingen har lyckats. Vodka

är tillsammans med whisky, gin och rom världens

största spritsegment. Inom alla dessa segment finns

starka märkesledare men också stora volymprodu-

center.

Varför har ingen lyckats upprepa Absoluts succé? I de

flesta fall har man saknat produkter som varit tydligt

differentierade i smak, förpackning, marknadsföring

och distribution. Faciles produkter är alla unika i sin

smak och förpackning. Nu har vi också ett mycket

starkt marknadsföringskoncept.

Vodka är världens största vita spritsegment. En dryck

som kan blandas eller drickas rent. Jag är övertygad

om att märkesvodka kommer att öka efter de enormt

stora pengar som Absolut och Smirnoff med flera lagt

ned på att utveckla konsumenternas smak och vidga

vodkans möjligheter som social dryck. Detta gör att

vi slipper dessa stora marknadsföringskostnader. De

har redan byggt marknaden.

Distributörer, bartenders och konsumenter väntar

på ett nytt alternativ, en utmaning till Absolut och

Smirnoff.

Jag vågar påstå efter mina fyra år som chef för värl-

dens mest vinstrika spritföretag, United Distillers, att

jag aldrig sett ett bättre alternativ som utmanare till

Absolut och Smirnoff. Seriously är unik i smak, för-

packning och i marknadsföring gentemot sina kon-

kurrenter. Pengarna från emissionen investeras i mark-

nadsföring och distribution för att bygga upp en kund-

medvetenhet. Vi koncentrerar oss på “the on trade”

Finn Johnsson har ordet

(barer och restauranger). Det är här som “brand buil-

ding” sker. Vidare kommer vi att fokusera vårt arbete

på världens trendsättande städer med start i London.

Jag har engagerat mig i detta företag för att seriou-

sly är en fantastisk möjlighet att utmana Absolut och

Smirnoff.

Jag har tackat nej till mängder av erbjudanden i sprit-

branschen då jag har haft som princip att aldrig enga-

gera mig i en bransch som jag lämnat. De senaste tjugo

åren har jag varit i minst nio branscher. Detta företag,

dess produkter och dess människor kunde jag ej mot-

stå.

Göteborg den 25 februari 2000

Finn Johnsson
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Det finns ett nyckelbegrepp i vår marknadsförings-

strategi – fokusering. Det kapital som tillförs via emis-

sionen är inte alls imponerande vid en jämförelse med

reklambudgetarna för världens stora spritmärken.

Tvärtom. Vi har förhållandevis lite pengar att röra

oss med, men vi har andra fördelar. De grundläggande

fördelarna är våra produkter som i tester, inte bara

hos professionella bedömare, ligger i absoluta toppen.

De som prövar blir ofta frälsta. Ett beteende som måste

anses mycket sällsynt idag då konsumtionsvaror av

olika varumärken till sina egenskaper är oerhört lika.

Vi har alltså en produktmässig särart som hjälper oss

att bryta is. Mer än så.

För att belysa vikten av kvalitet i produkten kan vi ta

hjälp av Maslovs berömda behovstrappa. Den berät-

tar om hur vi på de nedersta trappstegen vill säker-

ställa de grundläggande behoven som att inte hungra

ihjäl, törsta ihjäl eller frysa ihjäl. I västvärlden har vi

nått upp till de översta trappstegen.

Vi har mat att mätta oss med.

Vi har dryck att släcka törsten med.

Vi har medel att skydda oss mot kyla.

Vi kan skydda oss mot faror.

Vi har frihet att göra vad vi vill.

Kort sagt: vi har tillgodosett överlevandet. Nu behö-

ver vi bara upplevelser. Parallellt önskar vi uppmärk-

samhet och erkännande/beundran/respekt av den egna

personen. Ironiskt nog kan de första grundläggande

behoven, att stilla hungern och att släcka törsten, bli

de upplevelser som tillfredställer behoven högst upp

på den gode Maslovs trappa.

Sedan 80-talet har vi bevittnat ett galopperande in-

tresse för doft- och smakupplevelser. Intresset för

matlagning, goda råvaror, restaurangbesök och viner

har tränat upp människans mest åsidosatta sinne:

smaksinnet vilket är tätt sammanbundet med doft-

sinnet. Parallellt har behovet av estetiska upplevelser

ökat. Asiatisk matlagning har blivit studiecirklar i

landsorten. Olivoljor recenseras i landets största tid-

ningar. TV4:s morgonprogram presenterar veckans

viner och den 22-åriga receptionisten på vår reklam-

byrå köper en chardonnay till helgen. Hon kan t o m

namnet på druvan. På min sista (förhoppningsvis) rep-

månad hade grabbarna med sina favoritsorter av Single

Malt Whiskey. Johnny Walker var pensionerad sedan

länge. Nu hette hjältarna Lagavulin, Oban, Bowmore,

Glenlivet m m. Att tro att den här rörelsen mot pro-

dukter som innehåller reell kvalitet skulle stanna innan

den når Den Stora Vita, världens populäraste sprit,

vodkan, vore befängt.

Det i varumärkessammanhang så viktiga honnörsordet

TROVÄRDIGHET har seriously inga problem att leva

upp till. En av farorna annars är när det råder stor

diskrepans mellan påstådd och upplevd kvalitet.

Seriously klarar alla eldprov. I två stora blindprov-

ningar som jag arrangerat, föredrog en överväldigande

majoritet (över 80%) i snitt, seriously framför ett av

världens mest framgångsrika vodkamärken. När folk

får välja utan inblandning av tjusiga förpackningar,

gigantiska reklamkampanjer, när deras egen smak får

styra, då väljer de seriously. I den tid vi lever i nu är

det avgörande. Facile & Co kan med full trovärdig-

het kommunicera hög kvalitet.

Marknadsföringen kommer att isoleras till städer sna-

rare än till länder. London kommer först. Varför? Stor-

britannien är en stor vodkamarknad som skiljer sig

från många andra på det viset att den övervägande

delen sprit säljs On-trade, dvs på barer, pubar och res-

tauranger. Men det är inte vårt huvudskäl till att eta-

blera oss i London. Snarare är det de unika möjlighe-

ter vi har där. Våra kontakter i London har givit oss

en sällsynt möjlighet att direkt påverka den förhål-

landevis lilla grupp av människor som sätter trender i

London. De trender som förs ut till övriga världen.

Smaktester och precisionsriktad reklam vad gäller så-

väl media som budskap och områden, är de främsta

medlen vi använder.

En förutsättning för att lyckas som mindre aktör, är

att särskilja sig från de stora men ändå bli jämförd

med dem. Det handlar oftast om att polarisera. Om

de flesta aktörer väljer att likna Absolut Vodka ge-

nom att ha reklam som bygger på bilder, det vill säga

vara visuella, (Smirnoff, Finlandia och även nya små

Björn Rietz har ordet
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aktörer) så ska vi inte göra det. Vi har inte råd att

ställa oss i kön efter andra vodkamärken. Dessutom;

tiderna och inte minst kommunikationskanalerna har

ändrats sedan de stora drakarna skapade sina kam-

panjer.

Vi kommer att kommunicera med texter. Bara texter.

Truismer som väcker tanken. Vi har redan börjat.

Mätningar som gjorts i Notting Hill i London visar

på så positiva resultat av den blygsamma testkam-

panjen så att jag nästan blev misstänksam. Folk stan-

nar upp mitt på gatan för att läsa reklamaffischerna

för seriously. Lösningen på gåtan kommer nästa gång

man går på en bar eller restaurang i Notting Hill där

seriously finns.

Den mest oväntade följden av de senaste årens explo-

sionsartade användning av internet, är att människor

har börjat skriva igen. Det skrivs och läses som aldrig

förr. Några gamla akademiker upprörs över att inter-

netspråket, särskilt det vardagliga e-mailspråket, väg-

rar att hålla sig till reglerna. Men i de flesta läger bör-

jar jublet sprida sig. När vi inte tänker på hur vi skri-

ver, över formen, tycks oerhörda skaparkrafter släp-

pas loss. Reklamen för seriously kommer att ha detta

fenomen som utgångspunkt. Seriouslys reklam kunde

aldrig ha gjorts förr; innan internet. Därmed inte sagt

att vi kommer att annonsera på internet. Internet krä-

ver att läsaren aktivt söker efter information. Och re-

klam väntar inte på att bli uppsökt. Den söker upp

själv. Ändå kommer reklamen att bli interaktiv. För

första gången någonsin kommer konsumenterna att

själva ges chans att författa reklamen. På internet. Och

vi betalar dem. De bästa annonserna ska betalas bra

arvode, www.seriously.com ska bli ett jättelikt, intel-

ligent klotterplank. Min ambition är att det om fem

år ska finnas en bästsäljare på internetbokhandeln

amazon.com som heter “seriously written”, fylld av

tänkvärdheter.

seriously är ord och inga visor.

Poetry is the rock’n roll of the new millenium!

Stockholm den 25 februari  2000

Björn Rietz

Creative Director

Paradiset DDB
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Verksamhetsbeskrivning

Affärsidé
Faciles affärsidé är att utveckla högkvalitativa pro-

dukter och bygga premiumvarumärken inom dryckes-

sektorn.

Målgruppen är kvalitetsmedvetna konsumenter

som skall nås genom okonventionella marknads-

strategier implementerade i samverkan med medvetet

valda distributörer.

Grunden för Faciles affärsidé ligger i begreppet pro-

duktintegritet, vilket innebär att Bolagets produkter

skall vara unika och/eller bäst i sin produktkategori.

Vision
Faciles vision är att, genom att bygga upp ett lång-

siktigt förtroende för Bolagets förmåga att skapa och

leverera högkvalitativa produkter med starka varu-

märken, etablera sig som en stor internationell volym-

aktör inom segmentet kvalitetssprit.

Målsättningar
Facile har som huvudsaklig målsättning att skapa

största möjliga värde till sina aktieägare.

Målsättningen är vidare att uppnå 1,5 procent av

volymen på vodkamarknaden för märkessprit två år

efter det att Bolaget har introducerat seriously i fas IV

på en marknad. Denna målsättning gäller för de mark-

nader där det inte förekommer kraftiga reklam-

restriktioner avseende alkoholprodukter.

Facile har hittills utarbetat marknadsplaner för Stor-

britannien och Sverige. Bolagets målsättning är att på

dessa marknader uppnå en försäljningsvolym på

150.000 liter under år 2000 och 700.000 liter under

år 2001, varav merparten skall vara hänförligt till

seriously.

Strategi
Facile skiljer sig i väsentliga hänseenden från sina kon-

kurrenter. Faciles strategi bygger på att utnyttja dessa

skillnader och vända dem till fördelar. Facile har en

liten och flexibel organisation med korta beslutsvägar

vilket är en stor fördel vid behov av snabba beslut

och direkt agerande. Som övergripande strategi avser

Facile att:

• etablera och bygga starka varumärken,

• bibehålla exceptionell kunskap inom ”doft och

smak”,

• mer än brukligt fokusera på produktens innehåll,

• använda okonventionella marknadsstrategier.

Faciles strategi för utveckling och lansering av nya

produkter bygger på en arbetsmodell som syftar till

att på ett kostnadseffektivt sätt öka sannolikheten för

en lyckad lansering. Det centrala i denna modell är

att Facile utan marknadsstöd först gör en testlansering

på en ny marknad. Testlanseringen, som huvudsakli-

gen görs på utvalda restauranger och barer, ger Facile

en god indikation på efterfrågan för Bolagets produk-

ter på den nya marknaden. Modellen består av fyra

olika utvecklingsfaser:

Fas I: Produktdefiniering. I fas I utvecklas drycken.

Detta arbete görs i huvudsak av Bolagets produktråd.

Fas II: Förpackning. När drycken är färdigutvecklad skapas

en förpackning vars formspråk skall överensstämma med

innehållet.

Fas III: Testlansering, lansering utan marknadsstöd. I fas III

skeren testlansering av produkten på utvalda marknader utan

finansiellt marknadsstöd från Facile. Testlanseringen sker

huvudsakligen till On-trade marknaden vilket begränsar

kostnaderna för testlanseringen och underlättar utvärde-

ringen. Fas III är ett sätt för Facile att minska rörelserisken när

distributionsavtal knyts på nya marknader.

Fas IV: Lansering med marknadsstöd. I fas IV sker en

fullständig lansering av produkterna vilket innebär att Facile

utifrån en marknadsplan lanserar produkten med marknads-

stöd.
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1998 Förberedelser för en expansion påbörjades. Ett

led i detta var att Carl Hugo Bluhme engagerades i

styrelsen. Verksamheten i Danmark avvecklades för

att förbereda flytt av produktionen till Sverige. Sam-

arbetet med Allied Domecq avslutades.

1999. Organisationen förstärktes med ny VD och eko-

nomichef samt nya styrelseledamöter i form av Finn

Johnsson, Björn Rietz och Christer Ahlgren. Produk-

tionen flyttades från Danmark till Sverige. Ett kontor

i London öppnades och två personer anställdes. I slu-

tet av året fördes seriously in i fas IV i ett begränsat

område i London.

Organisation
Facile har kontor och produktion i Stockholm samt

försäljningskontor i London. I Sverige består organi-

sationen av Bolagets VD Jens Häger, ekonomichef

Morgan Fexby, arbetande styrelseordförande och

produktansvarig Philip Diklev, Henrik Facile som är

produktionsansvarig och en ekonomiassistent, Mor-

gan Fexby är för närvarande ekonomichef på konsult-

basis och arbetar halvtid för Bolaget. Ambitionen är

att Morgan Fexby under 2000 skall börja arbeta hel-

tid och dessutom anställas av Bolaget. I London har

Facile två heltidsanställda varav James Roberton är

ansvarig.

Jens Häger är utöver det övergripande ansvaret för

verksamheten ansvarig för Faciles expansion på nya

marknader. Ett produktråd bestående av Philip Diklev,

Åke Jansson, Johan Jeansson och Magnus Waern är

knutet till Bolaget. Gemensamt för personerna i

produktrådet är deras intresse för och kunskap inom

smak och doft. Åke Jansson och Johan Jeansson har

tidigare korats till nordisk respektive svensk mästare

i den franska vinorganisationen Sopexas vinprovnings-

tävling. Personerna i produktrådet är förutom Philip

Diklev ej anställda av Bolaget och tills vidare utgår

enligt överenskommelse inget arvode för deras arbete.

Samtliga är aktieägare i Facile.

Facile har hittills fokuserat på fas I till fas III, det vill

säga produktutveckling och testlansering av produk-

ter. Målsättningen har varit att skapa ett förtroende

på marknaden för Bolagets kompetens och produkt-

integritet. Detta arbete har dokumenterats bland an-

nat i form av att produkterna har fått utmärkelser

och blivit positivt bemötta på marknaden och i me-

dia.

Facile skall nu föra in seriously och Facile Punsch i

fas IV och Bolaget övergår därmed, vad gäller dessa

produkter från en produktfokuserad strategi till en

marknadsfokuserad strategi. Bolaget bedömer att

akvavitmarknaden är mer resurskrävande att bearbeta

och har därför beslutat att initialt inte föra Idyll Ak-

vavit till fas IV.

Historik
Facile är sprunget ur ett starkt intresse för dofter och

smaker i allmänhet och vin i synnerhet. Nedan be-

skrivs kortfattat Faciles historik.

1993 Verksamheten startades av Philip Diklev och

Henrik Facile. En filial i Danmark öppnades för han-

tering av produktion och försäljning.

1994 Faciles produktråd engagerades. Facile Punsch

fördes in i fas III på den svenska marknaden och togs

in i Systembolagets grundsortiment.

1995 Seriously och Idyll Akvavit fördes in i fas III i

Sverige medan Facile Punsch och Idyll Akvavit fördes

in i fas III i Storbritannien. Idyll vann guldmedalj i

kategorin ”Other Spirits” på den prestigefyllda täv-

lingen The International Wine & Spirit Competition i

London. Facile inledde ett samarbete med Allied

Domecq.

1996 Idyll vann för andra gången guldmedalj i kate-

gorin ”Other Spirits” på den prestigefyllda tävlingen

The International Wine & Spirit Competition i Lon-

don. Taxfreeförsäljning av Facile Punsch påbörjades

på bland annat Arlanda. Facile Punsch fördes in i fas

III i Norge.

1997 Taxfreeförsäljning av Idyll Akvavit på Arlanda

påbörjades.
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Produkter och varumärken

Facile har för närvarande tre produkter i fas III som

är redo för fas IV, seriously, Facile Punsch och Idyll

Akvavit. Seriously har under hösten 1999 förts in i

fas IV i ett begränsat område i London.

seriously
Seriously är den produkt som Facile har lagt ned mest

tid på att utveckla. I en första version var seriously

färdig 1995. Sedan dess har produkten testats och

förfinats i flera omgångar varvid både innehåll,

produktionsland och förpackning har förändrats. Led-

ningen bedömer att produkten nu är nära nog fullän-

dad både vad gäller smak och form och därför redo

att träda in i fas IV.

Karaktäristiskt för seriously är att den, enligt Led-

ningen, smakar mindre beskt än vodka vanligtvis gör

och därför smakar bra även rumstempererad. Seriou-

sly ingår från och med den 2 augusti 1999 i System-

bolagets så kallade testsortiment vilket innebär att

samtliga Systembolagets butiker beställer den från

samma inköpslista som ordinarie grundsortiment. Den

kommer automatiskt in i grundsortimentet om för-

säljningen, baserat på dagens utpris och gällande

urvalskriterier, det första året uppgår till minst 7.240

liter.

Facile Punsch

När Facile Punsch lanserades 1994 var det mer än 70

år efter den senast lanserade punschen i Sverige. Mot

bakgrund av målsättningen att lansera produkter med

produktintegritet var punsch en bra produkt att börja

med. Vidare är punschmarknaden inte lika konkur-

rensutsatt som till exempel akvavit- och vodka-

marknaden. Bolaget hade en klar uppfattning om hur

produkten skulle utformas vilket gjorde att det på ett

önskvärt sätt kunde skickas ett tydligt kvalitets-

budskap.

Ett av de viktigaste särdragen som eftersträvades

var att begränsa sötman i punschen. Facile Punsch

möttes av mycket bra press när den testlanserades.

Punschen fick bland annat 98 poäng av 100 av tid-

ningen Dina Viner i dess utvärdering av produkten.

Inför den internationella fas IV lanseringen har form-

språket väsentligt förändrats då produkten skall upp-

fattas som en modern romlikör snarare än en tradi-

tionell punsch.

Idyll Akvavit
Idyll Akvavit lanserades 1995. Produkten utveckla-

des i nära samarbete med danska Johs M Klein, Faciles

dåvarande producent. Facile ställde upp med Idyll Ak-

vavit i den internationella tävlingen The Internatio-

nal Wine & Spirit Competition i London under 1995

och 1996 och erhöll bägge åren guldmedalj.

PRODUKTRÅDET
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Produktutveckling
Facile arbetar kontinuerligt med utveckling av nya

produkter. Bolaget har ett flertal produkter som be-

finner sig i fas I eller fas II. Målsättningen är att nya

produkter i framtiden skall lanseras inom intervall av

12-24 månader. I utvecklingen av nya produkter ar-

betar Bolaget i nära samarbete med produktrådet.

Bolagets produktutveckling kan beskrivas i nedanstå-

ende tre faser;

Fas I Produktdefiniering
A  Produktrådet provar utbudet av befintliga produk-

ter. De första provomgångarna används till att disse-

kera dessa så att en förståelse skapas för hur de olika

produkterna skiljer sig åt, vad som är karaktäristiskt

för dem och varför de har sin respektive doft- och

smakstruktur.

B  Förståelse för den generiska produkten.

C  Produktrådet analyserar vad som kan uppfattas

som undermåligt hos konkurrenterna beträffande doft,

smak och balans och hur dessa svagheter tar sitt ut-

tryck.

D  En plan upprättas för hur Faciles produkt bör

struktureras.

E  En testserie tas fram.

F  Proverna blindtestas mot konkurrenternas produk-

ter av utomstående och av produktrådet. Om testserien

vinner blindtestet påbörjas fas II och om en konkur-

rent vinner går processen tillbaka till punkt ”D”och

produkten omarbetas.

Fas II  Förpackning
När fas I är genomförd utvecklar Facile en förpack-

ning till produkten. Att Faciles grundläggande stra-

tegi är att mer än brukligt fokusera på produktens

innehåll innebär inte på något vis att betydelsen av en

ändamålsenlig förpackning förringas. Vid val av för-

packning eftersträvar Bolaget en flaska, etikett och

förslutning som stämmer överens med produktens

innehåll. I övrigt eftersträvar Facile unika och origi-

nella förpackningar bland annat för att produkterna

lätt skall kännas igen av konsumenterna.

Bon Lloc om seriously
”Restaurang Bon Lloc har som ambition att framhäva råvarornas

specifika karaktär i den mat som vi skapar. Kombinationen mat

och dryck är i detta ett lika viktigt kapitel. Vårt urval av dryck

speglar denna ambition där innehållet i flaskan, dess doft och

smak, är det väsentligaste. Min uppfattning är att seriously vodka

har den kvalitet som vi kräver av våra produkter. Med sin mo-

derna och rena karaktär kan den avnjutas ren som en god dryck

eller ge Vodka Martini en ny dimension.”

         Robert Andersson

          Restaurangchef/sommelier

Operakällaren om seriously
”Seriously är vodkan som har tagit steget in i salongerna. Med

sin rena eleganta karaktär är den även ett alternativ till de klas-

siska digestiverna.

Seriously är en användbar vodka. Då det inte finns några bittra

karaktärer att dölja kan produktens egna karaktärer användas

och njutas av inte bara som en ”vodka” utan som en god dryck”

Johan Larsson

Sommelier

Fas III  Lansering utan marknadsstöd
I fas III får Facile en uppfattning om hur produkten

uppfattas av marknaden. En nära dialog förs med

marknadsföringspartnern på den aktuella marknaden.

Om fas III försäljningen inte uppnår önskat resultat

kan produkten modifieras genom att den går tillbaka

till fas I eller fas II. Om den uppnår önskat resultat är

produkten redo för fas IV, det vill säga lansering med

marknadsstöd.
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Marknadsföring

Bolagets marknadsföring syftar till att:

• Etablera och bygga starka varumärken.

• Skapa en positiv bild av Facile & Co.

Historia
Facile har fram till nu haft fokus på att utveckla en

plattform för att lansera sina produkter med mark-

nadsstöd. Den marknadsföring som hittills genomförts

har främst skett genom branschmässor, varuprover och

trycksaker, och i genomsnitt har Bolagets marknads-

föringskostnader uppgått till cirka 200 KSEK per år

under perioden 1994-1999.

Förestående Erbjudande kommer att tillföra Bola-

get cirka 34,6 MSEK efter emissionskostnader. Mer-

parten av kapitaltillskottet skall användas för att föra

in seriously och Facile i fas IV. Bolagets marknads-

plan har utarbetats i nära samarbete med reklambyrån

Paradiset DDB.

Nyckelord
Nyckelordet i Faciles marknadsplan är fokusering, och

kan beskrivas i tre dimensioner:

• Produktmässig fokusering på seriously.

• Geografisk fokusering genom att den internationella

lanseringen sker på noga utvalda marknader.

• Budskapsmässig fokusering genom att arbeta med

långsiktig och konsekvent kommunikation.

Under det närmaste året kommer den produktmässiga

fokuseringen att ligga på seriously, som bedöms ha

bäst förutsättningar att nå internationella framgångar.

Storbritannien
De senaste åren har Facile genomfört testförsäljning i

London med positivt resultat. Under denna period har

ett bra kontaktnät byggts upp, vilket är mycket vär-

defullt när seriously nu lanseras med marknadsstöd.

Två av de personer som under testförsäljningsperio-

den har varit med i Faciles kontaktnät är sedan hös-

ten 1999 anställda av Bolaget. Under hösten öppna-

des även ett kontor i London. Marknadsplanen som

ligger till grund för lanseringen har utarbetats i nära

samarbete med Paradiset DDB. Nedan beskrivs kort-

fattat den marknadsföringsmodell som Facile har ar-

betat efter i Storbritannien när seriously har förts in i

fas IV.

Mikromarknadsföring: Notting Hill
Vid en nyligen genomförd lanseringskampanj har

Bolaget för första gången använt sig av den marknads-

föringsmodell som kommer att utgöra kärnan för

marknadsföringen under den närmaste tiden. Model-

len kallar Ledningen för mikromarknadsföring, och

innebär i korthet att Bolaget genomför en intensiv

kampanj på en mindre marknad. Syftet är att kraft-

samla för att uppnå bättre resultat, med målsättning

att målgruppen skall uppfatta kampanjen som kraft-

full och tydlig. Vidare kan eventuell negativ feedback

åtgärdas tidigt.

För den första lanseringen valdes Notting Hill i

London, ett område som sedan några år tillbaka är

”hett”, och där många människor och företag inom

kreativa områden, såsom reklam, media, arkitektur

arbetar och/eller bor. I området finns ett stort antal

barer, restauranger och klubbar som är ”inne” i Lon-

don. På så sätt utgör Notting Hill ett viktigt område i

London för etablering av trender och nya varumärken.

Resultatet av kampanjen har vida överstigit förvänt-

ningarna och mottagandet av seriously har varit oer-

hört positivt bland barer, konsumenter och bransch-

bedömare.

Sverige
Faciles produkter säljs för närvarande i huvudsak till

den svenska marknaden genom Systembolaget, Arvid

Nordquist, SAS Trading (tax free) och ett antal gros-

sister. I augusti ingick Bolaget ett försäljnings- och

distributionsavtal med Arvid Nordquist för Idyll och

Facile. Arvid Nordquist var under 1999 den näst

största privata svenskägda sprit-leverantören till Sys-

tembolaget.

Bland de varumärken Arvid Nordquist represente-

rar i Sverige kan nämnas Bollinger (champagne), Marie

Brizard (likör), José Cuervo (tequila) och Hine (kon-

jak). Det är Ledningens uppfattning att avtalet med

Arvid Nordquist kommer att ha en positiv effekt på

Bolagets försäljning på den svenska marknaden.
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ARVID
NORDQUIST
61%

SYSTEM
BOLAGET

8%

ÖVRIGA
22%

SAS TRADING 9%

Fördelning av Faciles försäljning på olika distributions-

kanaler, januari - december 1999. Källa: Facile

Sedan 2 augusti 1999 ingår seriously i Systembolagets

testsortiment. Med de marknadsaktiviteter som är

planerade att genomföras under år 2000 och tillgången

till distribution genom Systembolagets cirka 400 bu-

tiker och 600 utlämningsställen, är det Ledningens

uppfattning att försäljningen av seriously kommer att

öka avsevärt i Sverige jämfört med 1999.

En detaljerad marknadsföringsplan har utarbetats

avseende lanseringen av seriously. Marknadsförings-

planen har utarbetats i nära samarbete med reklam-

byrån Paradiset DDB.

Övriga marknader
Faciles strategi i det fortsatta arbetet med att etablera

samarbete med importörer på nya marknader är att

vissa definierade krav skall vara uppfyllda. Import-

ören skall ha god marknadskännedom, arbeta i rätt

marknadssegment, vara kvalitetsinriktad samt ha rätt

geografisk placering.

Bolagets avsikter att lansera framförallt seriously

internationellt innebär att betydelsen av internatio-

nella distributionskanaler är av yttersta vikt. Facile

har sedan 1995 arbetat med att bygga upp internatio-

nella kontakter inom distributionsledet. Detta har

gjorts med mycket begränsade medel och med en mi-

nimal organisation. Nedan beskrivs kortfattat resul-

tatet av detta arbete:

Internationell samarbetspartner
I början av 1999 inledde Facile ett samarbete med La

Pouyade. La Pouyade som bland annat är tillverkare

av exklusiv cognac med samma namn, har under året

marknadsfört och testsålt seriously på utvalda mark-

nader. För La Pouyade är seriously ett komplement

till den egna produktportföljen. För Facile ger detta

samarbete en viktig kvalitetsstämpel. Parterna disku-

terar för närvarande hur den framtida relationen skall

formaliseras.

Grekland
I Grekland är Rhodian Import Ltd, sedan våren 1999,

importör. Rhodian Import arbetar framförallt på de

grekiska öarna. Rhodian Import har 17 års erfaren-

het som distributör och har cirka 900 kunder bestå-

ende av restauranger, barer, nattklubbar, grossister och

stormarknader. Konsumenterna på denna marknad

består i stor utsträckning av turister. Detta har ett stra-

tegiskt värde för Facile i Bolagets strävan att öka kän-

nedomen om produkterna. Även på denna marknad

pågår fas III lansering.

Norge och Finland
Spritmarknaderna i Norge och Finland liknar den

svenska såtillvida att det råder reklamförbud, och att

det även i övrigt är starkt reglerade marknader. Bola-

get har därför ej för avsikt att prioritera satsningarna

i dessa länder. I Norge arbetar Bolaget med Eurowine

som agent. Produkterna säljs via Vinmonopolet, som

är den norska motsvarigheten till Systembolaget. Un-

der våren 2000 kommer seriously och Idyll att ingå i

Vinmonopolets testsortiment, och Facile kommer att

ingå i det ordinarie i produktkategorin punsch (tidi-

gare placerades Facile bland likörer). Bolaget bedö-

mer att detta väsentligen kommer att påverka försälj-

ningen positivt i Norge.

I Finland är Fin Vin Oy agent för samtliga produk-

ter. Fin Vin är för närvarande på väg att bli en del av

det betydligt större Uneco Beverage. Det är Bolagets

uppfattning att detta kommer att gynna försäljningen

positivt.
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Bonussystem
Facile håller för närvarande på att etablera ett bonus-

system riktat till aktörer på On-trade marknaden som

säljer och kommer att sälja Bolagets produkter (“Del-

tagarna”). Tanken med systemet är dels att viktiga

kunder noga skall följa Bolagets utveckling och de nya

produkter som Bolaget har för avsikt att lansera, dels

att Deltagarna genom del i Bolagets utveckling och

vinst skall välja Faciles produkter framför konkurre-

rande produkter och därigenom skapa volym för dessa.

Styrelsen beslutade den 25 februari 2000 att med stöd

av bemyndigande från extra bolagsstämma den 24 no-

vember 1999  att med avvikelse från aktieägarnas fö-

reträdesrätt ge ut skuldebrev om nominellt högst

31.787 kronor 20 öre förenat med avskiljbara options-

rätter till nyteckning av högst 317.872 B-aktier i bo-

laget. Emissionen är riktad till av Facile helägda dot-

terbolaget Foco 5 ( under föreslagen namnändring till

Seriously AB) i avsikt att dotterbolaget efter en fem-

årsperiod skall tilldela optionerna åt återförsäljarstäl-

len ’’on trade’’ (barer och restauranger). Tilldelning

kommer att ske i huvudsak i proportion till återför-

säljares försäljning av Bolagets produkter.

Bolaget bedömer att ett sådant optionsprogram rik-

tat till varumärkesbyggande återförsäljare kan bli ett

viktigt instrument för att snabbare och mer kostnads-

effektivt få genomslag för bolagets produkter på de

marknader bolaget valt ut i sin marknadsplan. Så vitt

Bolaget känner till, är ett dylikt utformat bonussystem

unikt i spritbranschen.

Produktion och logistik
Bolagets produktion sker på Kvarnholmen i Nacka.

Bolagets tillverkningskapacitet uppgår för närvarande

till drygt 40.000 liter i månaden, vilket med inneva-

rande prognos innebär att kapaciteten skall täcka Bo-

lagets behov under detta år. Kapaciteten i den nuva-

rande anläggningen kan till en ringa investering mer

än fördubblas. Det råder för närvarande, enligt Led-

ningens bedömning, stor överkapacitet avseende sprit-

produktion i Sverige. Emellertid är av främst företags-

politiska skäl, stora delar av denna överkapacitet ej

tillgänglig. I det fall överkapaciteten blir tillgänglig

kan  Bolaget komma att lägga ut hela eller delar av

produktionen. Ledningen bedömer att produktions-

kapaciteten ej kommer att utgöra någon trång sektor

vid Bolagets planerade expansion.

Lagerhållning och logistik handhas av Arvid Nord-

quist och Lagena Distribution AB. Försäljning och le-

verans till exportmarknaderna sker från Bolagets egna

lokaler.
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Marknadsöversikt

Huvuddelen av Faciles nyemissionslikvid kommer att

användas till att föra in seriously i fas IV på valda

marknader, främst i Storbritannien och Sverige och i

ett senare skede eventuellt även i USA. Av denna an-

ledning begränsar sig följande marknadsöversikt2 till

att behandla vodkamarknaden, dels globalt, dels med

fokus på nämnda marknader. Informationen är hu-

vudsakligen hämtad från Impact.

Vodkamarknaden uppgick under 1998 till cirka 577

miljoner liter. Den enskilt största marknaden är USA,

som under 1998 svarade för 56 procent av den glo-

bala vodkakonsumtionen. Tabellen nedan visar hur

vodkakonsumtionen fördelade sig på de tio största

marknaderna under 1998 samt vilken årlig tillväxt

respektive marknad uppvisat under perioden 1995-

98.

Konsumtion (miljoner liter) av vodka fördelat på olika
marknader, 1998

Marknad Konsumtion Andel % Tillväxt %  Tillväxt %
(miljoner liter) 1995-98 1998

USA 320 56 0,9 2,0

Storbritannien 50 9 11,3 6,5

Brasilien 27 5 -4,1 -3,5

Kanada 25 4 3,9 4,6

Tyskland 17 3 0,0 2,5

Finland 14 2 -7,6 -5,0

Sydafrika 13 2 -4,4 -4,0

Spanien 12 2 5,7 2,0

Italien 11 2 -2,6 0,0

Sverige 9 2 -10,6 -8,0

Övriga marknader 80 14 0,0 0,6

Totalt 577 100 0,7 1,5

Källa: Impact Databank

Totalt sett uppvisade vodkamarknaden en årlig till-

växt på 0,7 procent under perioden 1995-98. Under

1998 var tillväxten starkare och uppgick till 1,5 pro-

cent. Tillväxten har varierat relativt mycket mellan

olika marknader. Den starkaste tillväxten under pe-

rioden uppvisade Storbritannien, Spanien och Kanada

med årliga tillväxttakter på 11,3, 5,7 respektive 3,9

procent. Utvecklingen i Finland och Sverige har un-

der perioden varit mycket svag, vilket enligt Impact

delvis kan förklaras av höga alkoholskatter. I dessa

länder svarar alkoholskatten för 60-70 procent av

priset för en flaska vodka, vilket, enligt Impact, föror-

sakat en framväxande illegal vodkamarknad med pri-

ser som är ungefär hälften så höga som de på den

legala marknaden.

De fem största globala vodkamärkena svarade under

1998 för en försåld volym av 247 miljoner liter, mot-

svarande drygt 40 procent av vodkamarknaden.

De fem största vodkamärkena 1998 (miljoner liter)

Varumärke Bolag Konsumtion Andel % Tillväxt % Tillväxt %
1995-98 1998

Smirnoff Diageo 143 25 2,0 3,5

Absolut V&S Vin & Sprit 53 9 8,7 7,3

Gordon’s Diageo 20 3 0,0 1,5

Stolichnaya VAO 16 3 1,9 2,0

Finlandia Alko 15 3 0,0 6,3

Övriga 329 57

Totalt 577 100 0,7 1,5

Källa: Impact Databank

En av de snabbast växande marknaderna under slutet

av 1990-talet har varit den brittiska, som under pe-

rioden 1995-98 uppvisade en genomsnittlig tillväxt

på drygt elva procent per år. Den brittiska markna-

den är relativt koncentrerad. Marknadsledaren Smir-

noff hade under 1998 en marknadsandel på drygt 30

procent och de fyra ledande märkena svarade tillsam-

mans för mer än 50 procent av marknaden.

Intressant att notera är dock att de fyra ledande

varumärkena ej svarat för någon egentlig tillväxt,

medan gruppen övriga, däribland såväl premium som

övriga varumärken, vuxit med drygt 30 procent årli-

gen under perioden 1995-98.

De fyra största   vodkamärkena i Storbritannien 1998
(miljoner liter)

Varumärke Bolag Konsumtion Andel % Tillväxt % Tillväxt %
1995-98 1998

Smirnoff Diageo 15 31 0,0 1,5

Grant’s Glen Catrine 6 13 4,6 -13,0

Vladivar Fortune 4 7 -1,2 0,5

Zamoyski Bass Ireland 1 2 -4,5 0.0

Övriga 23 46 32,7 19,4

Totalt 49 100 11,3 6,5

Källa: Impact Databank

2 De siffror som redovisas i marknadsöversikten avser endast varumärkesvodka och
exkluderar således “råvarusprit” som säljs till mycket låga priser i framför allt östra
Europa samt i till exempel Kina och Indien.
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Enligt Impact har en tydlig trend under senare år va-

rit, att premium och super premiumvarumärken tagit

marknadsandelar. Särskilt tydlig har denna trend va-

rit på den amerikanska vodkamarknaden där märken

som Ketel One, Belvedere, Chopin och Grey Goose

uppvisat en mycket stark tillväxt.

De fem största vodkamärkena i USA svarade un-

der 1998 för en totalt försåld volym av 138 miljoner

liter, motsvarande 43 procent av den amerikanska

vodkamarknaden. De tre marknadsledarna, Smirnoff,

Absolut och Gordon’s, uppvisade samtliga en stark

tillväxt, såväl under perioden 1995-98 som under

1998. Marknaden som helhet uppvisade en årlig till-

växt på knappt en procent under perioden 1995-98.

De fem största vodkamärkena i USA 1998 (miljoner liter)

Varumärke Bolag Konsumtion Andel % Tillväxt % Tillväxt %
1995-98 1998

Smirnoff Diageo 54 17 2,5 7,2

Absolut Seagram 33 10 4,7 6,1

Gordon’s Diageo 20 6 5,1 6,5

Popov Diageo 20 6 -8,8 -9,8

Barton Canadaigua 11 4 2,6 -0,4

Övriga 182 57 0,5 1,0

Totalt 320 100 0,9 2,0

Källa: Impact Databank

Den svenska marknaden har minskat kraftigt i volym

under senare år och uppgick under 1999 till 9,1 mil-

joner liter. Marknaden är mycket koncentrerad och

de fem största varumärkena svarade under 1998 för

drygt 86 procent av volymen. Renat Brännvin, Abso-

lut och Explorer svarade tillsammans för drygt 65

procent av volymen.

De fem största vodkamärkena i Sverige 1998 (miljoner liter)

Varumärke Bolag Konsum- Andel % Tillväxt % Tillväxt %
tion 1995-98 1998

Renat Brännvin V&S Vin & Sprit 2,2 23,2 -9,3 -5,4

Explorer V&S Vin & Sprit 2,1 22,1 -8,5 -2,8

Absolut V&S Vin & Sprit 1,9 20,0 -12,8 -9,6

Brännvin Spec. V&S Vin & Sprit 1,2 12,6 -11,1 -8,0

Kron V&S Vin & Sprit 0,8 8,4 -8,1 -9,8

Övriga 1,3 13,7 -16,5 -21,2

Totalt 9,5 100 -10,7 -8,0

Källa: Systembolaget och Impact Databank
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Balansräkningar

Belopp i KSEK 1995 1996 1997 1998 1999

Immateriella anläggningstillgångar 438 603 792 706 436

Materiella anläggningstillgångar 59 34 195 183 560

Summa anläggningstillgångar 497 637 987 889 996

Varulager 316 108 150 456 510

Kundfordringar 602 278 240 419 551

Övriga omsättningstillgångar 129 110 144 38 597

Likvida medel 69 118 441 10 3.164

Summa omsättningstillgångar 1.116 614 975 923 4.822

Summa tillgångar 1.613 1.251 1.962 1.812 5.818

Eget kapital 87 1.013 1.585 335 4.748

Räntebärande skulder 597 50 0 7903 0

Kortfristiga icke räntebärande skulder 929 187 377 687 1.070

Summa eget kapital och skulder 1.613 1.251 1.962 1.812 5.818

Faciles utveckling i sammandrag

Resultaträkningar

Belopp i KSEK 1995 1996 1997 1998 1999

Nettoomsättning 1.616 1.454 1.393 1.059 1.379

Övriga rörelseintäkter 35 92 6 2 63

Kostnader -1.547 -1.342 -1.510 -1.819 -4.103

Rörelseresultat före avskrivningar 103 204 -111 -759 -2.661

Avskrivningar -155 -215 -331 -350 -361

Rörelseresultat -52 -11 -443 -1.109 -3.023

Finansiella poster -77 -63 -72 -27 -24

Resultat efter finansiella poster -129 -74 -515 -1.137 -3.047

Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0

Skatt 0 0 0 0 0

Årets resultat -129 -74 -515 -1.137 -3.047

Nedan återges finansiella data i form av sammanfatt-

ningar av resultat- och balansräkningar samt nyckel-

tal för de senaste fem åren. För en mer utförlig be-

skrivning av Bolagets finansiella utveckling under

räkenskapsåren 1996, 1997 och 1998 hänvisas till ut-

drag ur årsredovisningar längre fram i prospektet.

3 Inbegriper en post på 400 KSEK som i årsredovisningen är upptagen som en leverantörsskuld.
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Nyckeltal

1995 1996 1997 1998 1999

Sysselsatt kapital, KSEK 684 1.063 1.585 1.125 4.748

Avkastning på eget kapital, % -86,2 -13,4 -39,6 -118,4 -79,9

Avkastning på sysselsatt kapital, % -10,1 -1,1 -33,4 -80,0 -71,1

Bruttovinstmarginal, % 37,5 35,5 41,0 23,6 41,1

Bruttomarginal, % 6,4 14,0 -8,0 -71,7 -142,4

Rörelsemarginal, % -3,2 -0,8 -31,8 -104,8 -160,4

Vinstmarginal, % -8,0 -5,1 -36,9 -107,3 -161,6

Soliditet, % 5,4 81,0 80,8 18,5 81,6

Räntetäckningsgrad, ggr -0,6 -0,1 -6,1 -20,4 -51,5

Skuldsättningsgrad, ggr 6,8 0,0 0,0 2,4 0,0

Finansiell nettoskuld, KSEK 528 -68 -441 780 0

Genomsnittligt antal anställda 2 1 2 2 4

Investeringar, netto, KSEK 2 10 196 21 391

Genomsnittligt antal aktier 487.200 493.200 523.940 574.680 694.680

Vinst per aktie, SEK -0,26 -0,15 -0,98 -1,98 -4,39

Utdelning per aktie, SEK 0 0 0 0 0

Definitioner av nyckeltal

Sysselsatt kapital Balansomslutning med avdrag för icke räntebärande skulder.

Avkastning på eget kapital Årets resultat i procent av genomsnittet av ingående och utgående eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella poster med tillägg av finansiella kostnader

i procent av genomsnittet av ingående och utgående sysselsatt kapital.

Bruttovinstmarginal Nettoomsättning med avdrag för varukostnader i procent av nettoomsättningen.

Bruttomarginal Rörelseresultat med tillägg av avskrivningar i procent av nettoomsättningen.

Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.

Vinstmarginal Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen.

Soliditet Utgående eget kapital i procent av utgående totalt kapital.

Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella poster med tillägg av finansiella kostnader i procent av finansiella kostnader.

Skuldsättningsgrad Utgående räntebärande skulder i förhållande till utgående eget kapital.

Finansiell nettoskuld Räntebärande skulder med avdrag för likvida medel.

Investeringar, netto Investeringar i anläggningstillgångar med avdrag för sålda anläggningstillgångar.

Genomsnittligt antal aktier Det ovägda genomsnittliga antalet aktier under året, justerat för fondemission och split.

Vinst (förlust) per aktie Årets resultat i förhållande till genomsnittligt antal aktier.
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Ekonomisk översikt och kommentarer till utvecklingen

Volymutveckling, 1994-1999

Volym, liter 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Seriously 0 3.696 6.458 3.532 1.254 5.620

Facile Punsch 21.991 16.489 19.132 17.080 12.342 15.208

Idyll Akvavit 0 5.754 2.560 1.938 1.763 2.222

Totalt 21.991 25.939 28.150 22.550 15.359 23.050

Källa: Facile

Verksamheten har sedan starten bedrivits med mycket

begränsade resurser. Fokus har under perioden legat

på att utveckla högkvalitativa spritsorter för att i ett

senare skede, när produkterna är färdigutvecklade, un-

derstödja dessa med marknadsföringsåtgärder. Bola-

get har således bedrivit utvecklingsverksamhet med

begränsad testförsäljning. Av denna anledning har

Faciles nettoomsättning hittills varit blygsam och Bo-

laget har historiskt uppvisat negativa resultat efter

skatt.

Nettoomsättning
Faciles nettoomsättning har under perioden 1994-99

varierat mellan 1.059 och 1.867 KSEK. Minskningen

1998 beror dels på att testlanseringen i England av-

slutades i syfte att utveckla produkten inför en fas IV

lansering, dels på att Faciles tillgång till en säljkår för-

svagades i början av 1998 när samarbetet med Allied

Domecq i Sverige upphörde. Allied Domecq sålde fö-

reträdesvis Facile Punsch och Idyll Akvavit, samt ge-

nom Åbro Bryggerier även seriously. Som en följd av

att Allied Domecq lanserade en egen vodka avsluta-

des samarbetet under inledningen av 1998. Därefter

har Facile fram till hösten 1999 i princip varit utan

återförsäljare i Sverige och skött marknadsföring och

försäljning av egen kraft med begränsade resurser, vil-

ket till viss del förklarar nedgången i volym under slu-

tet av perioden. Tabellen nedan visar volymutveck-

lingen för de tre produkterna för perioden 1994-1999.

Under 1999 svarade Facile Punsch för den övervä-

gande delen av nettoomsättningen, cirka 76 procent.

De övriga egna varumärkena, seriously och Idyll Ak-

vavit, svarade tillsammans för cirka 20 procent och

övrigt, vilket inbegriper arvoden samt intäkter från

vinförsäljning, svarade för cirka 4 procent av netto-

omsättningen.

Under 1999 sålde Facile produkter i Sverige, Norge,

Storbritannien, Grekland, Italien och taxfree. Baserat

på försåld volym svarade Sverige för knappt 80 pro-

cent, taxfree för 8 procent, England för 4 procent,

Norge och Grekland för 3 procent vardera och Italien

för 2 procent.

Bidragskalkyl
I syfte att underlätta för läsaren att förstå hur Faciles

resultat byggs upp visas nedan en översiktlig bidrag-

skalkyl för en flaska seriously (70 cl) som säljs på Sys-

tembolaget. Bruttobidraget redovisas inklusive System-

bolagets marginal.

Bidragskalkyl, seriously SEK

Pris på Systembolaget 219

Alkoholskatt 140

Moms 44

Brutto bidrag per flaska 37

Kostnader för produktion, distribution och försäljning

tillkommer. Dessutom skall bidraget per flaska juste-

ras för Systembolagets marginal. Bidragsnivån skiljer

sig åt mellan olika produkter och mellan olika mark-

nader. Faciles bidrag vad gäller försäljning av såväl

punsch som akvavit på Systembolaget är högre än det

som redovisas i tabellen ovan. Vidare är Faciles bi-

drag för försäljning av seriously i Storbritannien hö-

gre än det ovan redovisade.

Bruttovinstmarginal och rörelse-
kostnader
Faciles bruttovinstmarginal påverkades under 1998

av att samarbetet med Allied Domecq upphörde. I sam-

band med detta köpte Facile tillbaka detta varulager i
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VAROR 14%
ÖVRIGT 29%

TRANSPORT
OCH LAGER

4%

LOKALER 8%

FÖRSÄLJNING 8%

PERSONAL 37%

4 Före eventuell balansering.

syfte att ha kontroll över sina produkter och skydda

sitt varumärke. Detta ledde till att bruttovinstmargi-

nalen under 1998 försämrades.

Under 1999 förstärktes personalstyrkan med flera

personer som en förberedelse inför kommande mark-

nadssatsningar varför personalkostnadernas andel av

bolagets totala rörelsekostnader ökade. Faciles rörelse-

kostnader består för närvarande huvudsakligen av

varu-, personal- och försäljningskostnader. Dessa sva-

rade tillsammans för cirka 60 procent av rörelse-

kostnaderna under 1999. Figuren nedan visar hur

rörelsekostnaderna exklusive avskrivningar fördelade

sig under 1999.

Fördelning av Faciles rörelsekostnader, 1999. Källa: Facile

Under 1999 uppgick de fasta kostnaderna till 56 pro-

cent av de totala rörelsekostnaderna. Trots att voly-

merna förväntas öka kraftigt bedömer Bolaget att re-

lationen mellan fasta och rörliga kostnader kommer

att stå sig framöver, framför allt som en följd av sti-

gande marknadsföringskostnader, vilka i detta sam-

manhang betraktas som fasta kostnader. Personal-

kostnadernas andel av de totala rörelsekostnaderna

väntas successivt minska.

Under perioden 1994-99 har Faciles marknads-

föringskostnader (inklusive varuprover) uppgått till

cirka 1,3 MSEK, motsvarande i genomsnitt drygt 200

KSEK per år. Ledningen räknar med att marknads-

föringskostnaderna4 framöver, som en följd av före-

liggande nyemission och lanseringen av seriously på

utvalda marknader, kommer att öka markant.

Finansiering och finansiell ställning
Bolaget hade den 31 december 1999 en nettokassa

som uppgick till 3,2 MSEK. Efter föreliggande nyemis-

sion uppgår den räntebärande nettokassan proforma

per den 31 december 1999, vid full teckning, till cirka

40 MSEK. Enligt Ledningens bedömning kommer

Facile, efter genomförd nyemission, att ha en god finan-

siell ställning som skapar förutsättningar för att ge-

nomföra den expansionsplan som beskrivs i detta pro-

spekt.

Investeringar
Faciles investeringsbehov är, enligt Ledningens bedöm-

ning, relativt begränsat. Investeringarna har historiskt

framför allt utgjorts av maskiner till produktions-

anläggningen och inventarier och i genomsnitt upp-

gått till drygt 50 KSEK per år. Investeringsbehovet de

närmaste två åren är beroende av huruvida produk-

tionen kommer att ske internt eller externt (se avsnit-

tet Produktion och Logistik).

Valuta
I dagsläget görs begränsade inköp i Frankrike och

Holland. Bolagets inköp kommer i framtiden, i så stor

utsträckning som möjligt, göras via svenska leveran-

törer. Huvuddelen av marknadsföringskostnaderna

kommer dock att tas i utländsk valuta. Intäkterna

kommer huvudsakligen att uppstå i engelska pund.

Skattesituation
Facile har sedan Bolagets verksamhet startades upp-

visat negativa resultat före skatt och har därmed ej

betalat någon skatt. De förluster som Facile redovisat

historiskt har gett upphov till samlade förlustavdrag

som efter 1999 års resultat uppgick till 4.581 MSEK.

Försäljningsmål
Facile har som huvudsaklig målsättning att skapa

största möjliga värde till sina aktieägare. Facile har

hittills utarbetat marknadsplaner för Storbritannien

och Sverige. Bolagets målsättning är att på dessa mark-

nader uppnå en försäljningsvolym på cirka 150.000

liter under år 2000 och 700.000 liter år 2001, varav

merparten skall vara hänförligt till seriously.
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Utdelningspolicy
Storleken på utdelningarna skall återspegla Faciles

resultatnivå, expansionsmöjligheter och finansiella

balans. Bolagets resultat kommer under de närmaste

åren att behöva disponeras för utveckling av nya sprit-

sorter och lansering av existerande spritsorter på ut-

valda marknader. Styrelsen anser därför att någon

aktieutdelning ej bör aktualiseras under de närmaste

åren.

Framtidsutsikter
Bolaget har, baserat på de marknadsplaner som har

upprättats för Storbritannien och Sverige, gjort en

prognos för perioden 2000-2001. Prognosen inklu-

derar således endast Storbritannien och Sverige. Be-

slut om att inleda fas IV på ytterligare marknader kan

kraftigt komma att påverka prognosen då detta bland

annat innebär ökade marknadsföringskostnader. Vi-

dare baseras prognosen på de tre produkter som pre-

senteras i detta prospekt samt på en ny produkt som

avses lanseras under 2000. Med ovan beskrivna för-

utsättningar har följande prognos upprättats.

2000 2001
Försäljning, liter 150.000 700.000

Nettoomsättning, MSEK 8 38

Kostnader, MSEK -28 -47

Rörelseresultat, MSEK -20 -9

Det är Styrelsens bedömning att värdetillväxten i Bo-

lagets varumärkesportfölj vida kommer att överstiga

Bolagets synliga förluster under 2000-2001, samt att

Bolaget fr o m 2002 kommer att redovisa positivt re-

sultat.
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Allt företagande och därmed ägande av aktier är för-

enat med risktagande. Nedan anges några av de risk-

faktorer som kan få betydelse för Bolagets framtida

utveckling. Faktorerna nedan är inte framställda i

prioritetsordning och gör inte anspråk på att vara

heltäckande, utan är ett urval av faktorer som bedömts

vara av särskild vikt vid en riskanalys av Facile. Po-

tentiella investerare bör utöver övrig information i

detta prospekt, noggrant överväga de riskfaktorer som

beskrivs nedan innan beslut fattas om anmälan till

teckning av aktier i Facile.

Facile befinner sig i ett tidigt skede i sin utveckling.

Den aktiva marknadsfasen har just inletts, varför re-

jäla intäkter kan komma att dröja under en överskåd-

lig framtid. Marknadens acceptans av produkterna är

osäker och möjligheten att genomföra den inledda

marknadssatsningen är svår att bedöma. Det kan inte

uteslutas att Bolaget skyndsamt kan komma att få be-

hov av ytterligare kapital. Det finns ingen garanti för

att nytt kapital, såväl eget som främmande, kan an-

skaffas då behov uppstår, att det kan anskaffas på för-

delaktiga villkor, eller att sådant anskaffat kapital är

tillräckligt för att finansiera verksamheten enligt

verksamhetsplaneringen.

Risken i detta bolag är därmed stor och varje in-

vesterare bör vara fullt införstådd med att risknivån

ligger avsevärt högre än vid en normal aktieinvestering.

Investeringen är av sådan karaktär att det finns risk

att hela kapitalet går förlorat.

Operativ skicklighet
Facile är ett ungt företag som efter några års produkt-

utveckling nu övergår i en ny fas med stora och kost-

samma marknadsinsatser. Denna process är riskfylld

och ställer stora krav på Bolagets management. För-

säljnings- och marknadsinsatserna har inte prövats

annat än i begränsad omfattning varför Bolagets af-

färsplan snabbt kan behöva korrigeras.

Geografisk expansion
Strategin innefattar en geografisk expansion med fo-

kusering på köpare i flera andra länder. Detta kan

komma att kräva etableringar av dotterbolag på nya

marknader. En dylik expansion ställer både stora och

nya krav på personal och management. Misslyckade

satsningar kan påverka Bolagets framtida utveckling

negativt.

Tidigt utvecklingsskede
Verksamheten startades 1993 och befinner sig fortfa-

rande i ett tidigt utvecklingsskede. Verksamheten har

hittills fokuserats på produktutveckling i syfte att

uppnå en hög kvalitet. Bolagets produkter har ännu

ej marknadsförts i någon större utsträckning vare sig

inom eller utom Sveriges gränser, varför försäljningen

hittills varit ringa. Bolagets produkter kräver omfat-

tande marknadsföringsinsatser för att den potential

som Ledningen bedömer finns i produkterna skall

kunna utvecklas.

Tillväxt
Faciles snabba tillväxt ökar drastiskt kraven på led-

ning och organisation. Den planerade expansionen

kommer att medföra ökade påfrestningar på koncer-

nens operationella, finansiella och materiella resurser.

Risk finns för en alltför hög belastning på Bolagets

ledningsresurser, periodvis negativa kassaflöden samt

ökad personalomsättning.

Vid eventuella förvärv av försäljnings- eller produk-

tionsbolag finns alltid risken att förväntade försälj-

ningsvolymer inte infrias samtidigt som förväntade

samordningsvinster uteblir och kostnadsmassan ökar.

Vid förvärv på lokala marknader utanför Sverige finns

också risker relaterade till den lokala marknadens lag-

stiftning, företagskultur etc.

Ogynnsamma förhållanden på aktie- och kapital-

marknaderna kan också komma att påverka Bolagets

möjligheter att finansiera planerade förvärv. Inga ga-

rantier kan således lämnas att den fortsatta expansio-

nen kan genomföras utan störningar.

Framtida kapitalbehov
Såväl storlek som tidpunkt för eventuella framtida

behov av kapitaltillskott är beroende av en rad fakto-

rer, till exempel försäljning av existerande produkter

på befintliga och nya marknader, möjligheten att hitta

lämpliga importörer och distributörer på de nya mark-

Riskfaktorer
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nader där Facile har för avsikt att lansera sina pro-

dukter samt möjligheten att nå framgång med nya

produkter. Facile styr inte helt och hållet självt över

dessa faktorer.

Bolaget bedömer i dagsläget att den finansiella ställ-

ningen efter genomförd nyemission är tillräcklig för

att lansera sina produkter på nya marknader så som

beskrivs i detta prospekt. Det kan emellertid, även om

så inte bedöms idag, komma att behövas ytterligare

kapitaltillskott inom de närmaste åren. Det kan inte

garanteras att nytt kapital kan inbringas eller att det

kan inbringas till gynnsamma villkor eller att sådant

kapitaltillskott, om det inbringas, är tillräckligt för

att bedriva den planlagda verksamheten.

Samarbetspartners
Facile avser att för kommande expansion bygga verk-

samheten i stor utsträckning på avtal med externa

parter, för tillverkning, marknadsföring och försälj-

ning såväl på den svenska marknaden som för export-

marknaden. Verksamheten kan därför bli sårbar för

instabilitet hos Faciles underleverantörer och återför-

säljare.

Konkurrens
Ett flertal företag är verksamma inom utveckling och

marknadsföring av alkoholhaltiga drycker, vilka kon-

kurrerar och kan komma att konkurrera med pro-

dukter från Facile. De flesta av Faciles konkurrenter

har betydligt större resurser för till exempel utveck-

ling och marknadsföring samt har en starkare finan-

siell ställning än Facile, varför de utgör och kan

komma att utgöra betydande konkurrenter. Både be-

fintliga och nya konkurrenter kan komma att utgöra

ett hot mot Faciles utveckling, vilket kan påverka

Bolaget negativt. Lansering av nya konkurrerande

produkter samt konkurrerande varumärken kan vi-

dare komma att påverka de kommersiella förutsätt-

ningarna för verksamheten.

Beroende av nyckelpersoner
Bolaget är beroende av ett antal nyckelpersoner. En

eventuell förlust av någon eller några av dessa kan få

en negativ inverkan på möjligheten att vidareutveckla

befintliga produkter och att utveckla nya produkter.

Bolagets förmåga att kunna bibehålla kvalificerade

medarbetare, såväl inom Bolaget som produktrådet,

är viktiga för dess utsikter till framgång. Även om det

inte kan garanteras, så är det Bolagets uppfattning att

det, som en följd av aktieägande och långvariga rela-

tioner kan bibehålla dessa personer.

Kopiering av recept och koncept
Det går, enligt Bolagets bedömning, att utan tillgång

till Faciles recept och tillverkningsmetoder replikera

såväl seriously som Idyll Akvavit, medan replikering

av Facile Punsch bedöms som något svårare. En fram-

gångsrik lansering av en produkt är beroende av inne-

hållet i kombination med dess varumärke, vilket för-

svårar plagiering. Det kan dock inte garanteras att

konkurrerande företag inte lanserar plagiat av Faciles

produkter, då recepten i sig inte går att skydda. Fler-

talet av Faciles produkter ligger i ”pipeline” (fas I och

fas II). Av dessa utgör en icke obetydlig andel koncept-

produkter. Utöver risken att dessa ej når fram till fas

III finns risken att deras konceptuella affärsidé ham-

nar hos konkurrenter. I det fall en konkurrent är först

med att lansera en konceptuell produkt, oavsett om

det beror på informationsläckage eller egen kreativi-

tet, kan marknadsvärdet, av denna produkt, helt ut-

plånas för Bolaget.

Kursutveckling
Faktorer såsom försäljningsutveckling, utfall av

lanseringar av nya produkter samt den generella mark-

nadssituationen kan ha betydande inverkan på den

framtida kursutvecklingen för Bolagets aktier.

Myndigheters tillstånd
Produktion och marknadsföring av Bolagets produk-

ter är föremål för tillsyn från myndigheter. Tillsyns-

myndighet i ett enskilt land kan ställa ytterligare krav

eller kräva ytterligare upplysningar för ett godkän-

nande även om ett sådant uppnåtts i ett annat land.

Det kan inte garanteras att myndighetsgodkännanden

kan erhållas för de produkter som utvecklas, produ-

ceras och marknadsförs av Facile. I Sverige har Facile

erforderliga tillstånd från tillsynsmyndigheten men det

kan inte garanteras att dessa tillstånd kommer att för-

nyas.
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Aktiekapital och ägarstruktur

Aktiekapital och aktier
Faciles aktiekapital uppgår till 794.680 SEK före fö-

religgande nyemission. Antalet aktier uppgår till

794.680 fördelat på 166.400 aktier av serie A och

628.280 aktier av serie B, envar aktie på nominellt 1

SEK. Samtliga aktier äger lika rätt till andel i Bolagets

tillgångar och vinst. Aktier av serie A berättigar till

tio röster och aktier av serie B berättigar till en röst.

Fördelning före nyemission
Bolagets aktiekapital fördelar sig före den aktuella

nyemissionen enligt följande,

Aktieslag Antal aktier Andel kapital Andel röster

 %  %

Serie A 166.400 21 73

Serie B 628.280 79 27

Summa 794.680 100 100

Under förutsättning att föreliggande nyemission om

högst 794.680 aktier av serie B fulltecknas, kommer

aktiekapitalet att öka med 794.680 SEK och därefter

uppgå till 1.589.360 SEK fördelat på 166.400 aktier

av serie A och 1.422.960 aktier av serie B.

Fördelning efter nyemission
Bolagets aktiekapital kommer efter den aktuella nye-

missionen att fördela sig enligt följande förutsatt full-

teckning.

Aktieslag Antal aktier Andel kapital Andel röster

% %

Serie A 166.400 10 54

Serie B 1.422.960 90 46

Summa 1.589.360 100 100

År Transaktion Nominellt Förändring av Totalt aktie- Totalt antal Totalt antal Totalt antal
Belopp, kr aktiekapital, kr kapital, kr A-aktier B-aktier aktier

1983 Registrering 100 50.000 50.000 - - 500

1994 Nyemission 100 50.000 100.000 - - 1.000

Nyemission 100 14.300 114.300 - - 1.143

Nyemission 100 6.000 120.300 - - 1.203

1995 Nyemission 100 3.000 123.300 - - 1.233

1996 Nyemission 100 1.500 124.800 - - 1.248

Split 10 124.800 - - 12.480

Nyemission 10 13.870 138.670 4.160 9.707 13.867

1998 Nyemission 10 10.000 148.670 4.160 10.707 14.867

1999 Fondemission 10 446.010 594.680 16.640 42.828 59.468

Split 1 594.680 166.400 428.280 594.680

Nyemission 1 200.000 794.680 166.400 628.280 794.680

Under 1996 fattades beslut om dela upp Bolagets aktier i två aktieslag. Styrelsen fattade den 25 februari 2000 beslut om att öka
Bolagets aktiekapital genom utgivande av högst 794.680 aktier av serie B, envar aktie på nominellt 1 SEK.

Aktiekapitalets utveckling
I syfte att förbereda Bolaget inför nyemissionen och

en framtida notering har Bolaget under 1999 genom-

fört dels en fondemission för att höja aktiekapitalet,

dels en split för att sänka kursen per aktie. Vidare ge-

nomfördes en nyemission i juni 1999 på 6,8 MSEK i

syfte  förbereda införandet av seriously i fas IV i Stor-

britannien. Dessa transaktioner samt övriga transak-

tioner i aktiekapitalets utveckling framgår av tabel-

len nedan.
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Skuldebrev med avskiljbara optionsrätter
till nyteckning av aktier.
Den 7 december 1999 fattade Styrelsen beslut att i

enlighet med bemyndigande från ordinarie bolags-

stämma den 10 maj 1999 emittera två skuldebrev med

avskiljbara optionsrätter om nominellt totalt 2.400

SEK med 47.574 avskiljbara optionsrätter. Skulde-

brevet har tecknats av Jens Häger (22.000 options-

rätter), James Roberton (22.000 optionsrätter) och

Samir Mokhtari, (3.574 optionsrätter). Skuldebreven

har tecknats till summan av nominell kurs och en över-

kurs, motsvarande ett marknadsberäknat pris för

optionsrätterna, uppgående till 1,34 SEK respektive

0,53 SEK per optionsrätt. Lånen löper med 5,1% ränta

och skall återbetalas senast den 30 juni 2000.

Varje optionsrätt berättigar till teckning av 1 aktie av

B-aktier på nominellt 1 SEK. Optionsrätterna knutna

till det första lånet, serie A medför rätt till teckning av

nya aktier mellan 2002-11-30 och 2002-12-23 för en

teckningskurs om 80 SEK. Optionsrätterna knutna till

det andra lånet, serie B medför rätt till teckning av

nya aktier mellan 2003-11-30 och 2003-12-23 för en

teckningskurs om 120 SEK. Vid full teckning ökar eget

kapital med 47.574 och antal B-aktier med 47.574.

Före Erbjudandet Efter Erbjudandet
Aktieägare Aktier av Aktier av Andel Andel Andel Andel

serie A serie B kapital, % röster, % kapital, % röster, %
Henrik Facile 62.680 137.320 25,2 33,3 12,6 24,8

Philip Diklev 62.680 137.320 25,2 33,3 12,6 24,8

Leif Rahmqvist 0 60.000 7,6 2,6 3,8 1,9

Arne Johnson 16.640 38.840 7,0 9,0 3,5 6,6

Peter Almberg 17.160 11.440 3,6 8,0 1,8 5,9

Globinvest Inc 0 27.000 3,4 1,2 1,7 0,9

Erminia AB 0 21.760 2,7 0,9 1,4 0,7

Tommy Jacobsson AB 0 21.760 2,7 0,9 1,4 0,7

Pavilion Life Insurance 0 20.600 2,6 0,9 1,3 0,7

Leif Henriksson 0 16.000 2,0 0,7 1,0 0,5

Övriga aktieägare 7.240 136.240 18,1 9,1 9,0 6,8

Nya aktieägare - - - - 50,0 25,7

Summa 166.400 628.280 100 100 100 100

Ägarstruktur
Ägarstrukturen i Facile, enligt Bolagets aktiebok fram-

går av tabellen nedan. Antalet aktieägare uppgick per

den 31 augusti 1999 till 67. Av tabellen framgår dess-

utom respektive ägares andel av kapital och röster efter

föreliggande Erbjudande, under förutsättning att detta

fulltecknas, motsvarande 794.680 nya aktier.

Styrelsen beslutade den 25 februari 2000 att med stöd

av bemyndigande från extra bolagsstämma den 24

november att med avvikelse från aktieägarnas före-

trädesrätt ge ut skuldebrev om nominellt högst 31.787

kronor 20 öre förenat med avskiljbara optionsrätter

till nyteckning av högst 317.872 B-aktier i bolaget.

Emissionen är riktad till av Facile helägda dotterbola-

get Foco 5 AB (under föreslagen namnändring till

Seriously AB) i avsikt att dotterbolaget efter en fem-

årsperiod skall tilldela optionerna åt återförsäl-

jarställen ”on trade” (barer och restauranger). Till-

delning kommer att ske i huvudsak i proportion till

återförsäljares försäljning av Bolagets produkter.
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Transaktioner med närstående
Ingen av styrelseledamöterna, de ledande befattnings-

havarna eller revisorerna har – varken själva, via bo-

lag eller närstående – haft någon direkt eller indirekt

delaktighet i affärstransaktion, som var eller är ovan-

lig till sin karaktär under nuvarande eller föregående

verksamhetsår. Bolaget har inte lämnat lån, garantier

eller borgensförbindelser till förmån för styrelse-

ledamöterna, de ledande befattningshavarna eller re-

visorerna i Bolaget.

Uttalande från huvudaktieägare
Henrik Facile och Philip Diklev (“Huvudaktieägarna”)

har varit aktieägare i Bolaget i drygt sex år. Dessa har

för avsikt att under överskådlig framtid kvarstå som

huvudaktieägare i Bolaget. Huvudaktieägarna har, lik-

som personerna ingående i produktrådet (utöver Phi-

lip Diklev, Åke Jansson, Johan Jeanson och Magnus

Waern) åtagit sig att inom tolv månader efter första

noteringsdag inte avyttra några aktier i Facile utan

emissionsinstitutets medgivande.

Aktieägartillskott
Arne Johnson har den 10 maj 1999 lämnat ett villkorat

aktieägartillskott till Bolaget om 650.000 SEK. Åter-

betalning kan ske under förutsättning att disponibla

vinstmedel finns tillgängliga samt att bolagsstämman

fattar sådant beslut.

Aktieägarpolicy
Verksamhetens yttersta syfte är att bereda maximal

värdetillväxt åt bolagets aktieägare. Samtidigt är ak-

tieägarna utmärkta ambassadörer för bolaget och dess

produkter. För att uppnå bästa dynamik i dessa rela-

tioner bör därför en aktiv kommunikation ske mellan

bolaget och aktieägarna. Bolaget har således för av-

sikt att bedriva en aktiv informationspolicy gentemot

aktieägarna och aktiemarknaden.

Bolagets resultat kommer att behöva disponeras för

utveckling av nya och existerande varumärken. Sty-

relsen anser därför att någon aktieutdelning från Bo-

laget ej bör aktualiseras under de närmaste åren.
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Faciles organisationsnummer är 556224-4300.

Bolaget har bedrivit nuvarande verksamhet sedan

1993. Bolagets registrering i bolagsregister ägde rum

den 19 januari 1983. Nuvarande firma registrerades

den 1 april 1993. Bolagets associationsform är aktie-

bolag och dess verksamhet regleras i aktiebolagslagen.

Bolagsordningen i nuvarande lydelse antogs vid extra

bolagsstämma den 25 februari 2000. Bolaget är anslu-

tet till Värdepapperscentralen VPC AB.

Tillstånd
Facile är beroende av tillstånd från en central tillstånds-

myndighet, Alkoholinspektionen, för att bedriva sin

nuvarande verksamhet. Alkoholinspektionen har dess-

utom ansvar för central tillsyn och uppföljning i syfte

att säkerställa att lagar och bestämmelser för alko-

holhaltiga drycker efterlevs.

Facile har tillstånd för tillverkning och partihandel

med spritdrycker samt partihandel med vin. Facile har

två, av Skattemyndigheten godkända, skatteupplag.

Varumärken
Faciles strategi har varit att skydda sina varumärken

på de i dag och i framtiden viktigaste marknaderna.

Utöver seriously, Facile och Idyll har även andra varu-

märken registrerats och skyddats. Facile har utöver

Bolagets hemsida www.facile.se registrerat bland an-

nat domänen www.seriously.com.

Försäkringar
Bolaget har tecknat ett antal försäkringar, bland an-

nat produktansvarsförsäkring, avbrottsförsäkring och

rättsskyddsförsäkring. Ledningen anser att försäk-

ringsskyddet är tillräckligt med hänsyn till verksam-

heten så som den för närvarande bedrivs.

Tvister
Facile är inte part i rättegång eller skiljeförfarande och

har ej heller kännedom om krav som bedöms kunna

leda till rättegång eller skiljeförfarande, vars troliga

utfall kan medföra en icke oväsentlig negativ påver-

kan på Bolagets ekonomiska ställning.

Fastställd vid ordinarie bolagsstämma den

25 februari 2000.

§1  Firmanamn
Bolagets firma är Facile & Co Aktiebolag (publ).

§ 2  Verksamhet
Bolaget skall importera, tillverka, marknadsföra och

försälja öl-, vin- sprit- och andra drycker under egna

och andras varumärken och idka därmed förenlig verk-

samhet, innefattande utbildning, vinprovning m.m.

§ 3  Aktiekapital
Aktiekapital utgör lägst 750.000 kronor och högst

3.000.000 kronor.

§ 4  Aktiebelopp och röstvärde
Aktie lyder på nominellt en (1) krona och utges i två

serier, serie A och serie B.

Aktier i serie A kan utges till lägst 166.400 kr och

högst 667.909 kr motsvarande 667.909 aktier.

Aktier i serie B kan utges till lägst 428.280 kr och

högst 2.332.090 kr motsvarande 2.332.090 aktier.

A-aktier har röstvärde tio och B-aktier har röst-

värde ett.

§ 5  Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 6  Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av fyra till nio ledamöter med högst

nio suppleanter. Den väljs årligen på ordinarie bolags-

stämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolags-

stämma har hållits.

§ 7  Revisor
En eller två revisorer väljs på ordinarie bolagsstämma.

Uppdraget som revisor gäller till slutet av den ordina-

rie bolagsstämma som hålls under det fjärde räken-

skapsåret efter revisorsval. En eller två revisors-

suppleanter kan utses för samma tid.

§ 8  Räkenskapsår
Räkenskapsår är kalenderår.

Kompletterande
information

Bolagsordning
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§ 9  Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma hålles årligen inom sex må-

nader efter räkenskapsårets utgång.

Därvid skall följande ärenden förekomma:

A Val av ordförande

B Upprättande och godkännande av röstlängd

C Prövning av om styrelsens dagordning kan god-

kännas

D Val av en eller två justeringsmän

E Prövning av om stämman blivit behörigen

sammankallad

F Framläggande av årsredovisning och revisions-

berättelse

G Beslut:

Om fastställelse av resultat- och balansräkning

Om dispositionen beträffande bolagets vinst eller

förlust enligt den fastställda balansräkningen

Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verk-

ställande direktör

H Fastställande av arvoden åt styrelsen och

revisorerna

I Val av styrelse samt, i förekommande fall, val av

revisor och revisorssuppleanter

J Annat ärende, som ankommer stämman enligt

aktiebolagslagen eller bolagsordningen

K Övriga ärenden, som i behörig ordning har hän-

skjutits till stämman

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för

hela antalet av honom företrädda aktier.

§ 10 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annons i

Post och Inrikes Tidningar och i Dagens Nyheter eller

annan rikstäckande dagstidning. Kallelse till ordina-

rie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma

där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att

behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra

veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolags-

stämma skall utfärdas tidigast sex och senast två

veckor före stämman. Meddelande till aktieägare skall

ske genom brev med posten.

§ 11 Företrädesrätt
Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission

skall gälla att gammal aktie skall ge företrädesrätt till

ny aktie av samma slag, att aktier, som inte tecknas

av de i första hand berättigade aktieägarna skall er-

bjudas samtliga aktieägare samt att, om inte hela an-

talet aktier som tecknas på grund av sistnämnda er-

bjudande, kan ges ut, aktierna skall fördelas mellan

tecknarna i förhållande till det antal aktier, som de

förut äger, och, i den mån detta inte kan ske, genom

lottning. Om aktier av endast ett aktieslag emitteras

så skall alla aktier ha företrädesrätt till dessa aktier i

proportion till den andel av aktiekapitalet som deras

innehav representerar. Vad som ovan sagts skall inte

innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta

beslut om kontantemission med avvikelse från

aktieägarnas företrädesrätt.

Vid fondemission skall nya aktier av varje slag emit-

teras i förhållande till det antal aktier av samma slag

som finns sedan tidigare. Därvid skall de gamla ak-

tierna ge företrädesrätt till nya aktier av samma slag i

förhållande till sin del av aktiekapitalet.

§ 12 Rätt att deltaga i stämma
För att äga rätt att deltaga i bolagsstämma skall ak-

tieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktie-

boken avseende förhållandena tio dagar före stäm-

man, dels göra anmälan till Bolaget senast klockan

16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sist-

nämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helg-

dag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsaf-

ton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stäm-

man.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett el-

ler två biträden, dock endast om aktieägaren gjort an-

mälan härom enligt föregående stycke.

§ 13 Behörig aktieägares rätt
Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktie-

boken eller i förteckning enligt 3 kap 12 § aktiebolag-

slagen (1975:1385) skall anses behörig att mottaga

utdelning och, vid fondemission, ny aktie, som till-

kommer aktieägare, samt utöva aktieägares företrä-

desrätt att deltaga i emission.
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Styrelse, ledande befattningshavare,
produktråd och revisorer

Styrelse
Philip Diklev styrelseordförande

Christer Ahlgren styrelseledamot

Carl Hugo Bluhme styrelseledamot

Henrik Facile styrelseledamot

John Hane styrelseledamot

Jens Häger styrelseledamot, VD

Finn Johnsson styrelseledamot

Björn Rietz styrelseledamot

Philip Diklev
Född 1962. Arbetande styrelseordförande och pro-

duktansvarig i Facile sedan 1999. Dessförinnan till-

förordnad verkställande direktör i Facile maj-augusti

1999. Styrelseledamot i Bolaget sedan 1994. Analyti-

ker på Trustee Sweden AB (1988-1999). Antal aktier

i Facile: 62.680 av serie A och 137.320 av serie B.

Christer Ahlgren
Född 1957. Fil.kand. Styrelseledamot sedan 1999.

Konsult på PR-företaget JKL sedan 1991. PR-chef

Welinder Information (1987-1991). Tidigare flerårig

erfarenhet som affärsjournalist och utredare på Lant-

brukarnas Riksförbund och Svenska Arbetsgivare-

föreningen. Antal aktier i Facile: 900 av serie B.

Carl Hugo Bluhme
Född 1934. Civilekonom. Styrelseledamot sedan 1998.

Styrelseordförande i Baby Björn AB. Styrelseledamot

i bland annat Appelberg Group AB, MTC, Safeplus

AB och stiftelsen Svensk Industridesign. VD IBM

Sverige AB (1976-89). Antal aktier i Facile: 3.600 av

serie B.

Henrik Facile
Född 1956. Styrelseledamot och anställd sedan 1993.

Produktionschef i Bolaget sedan 1999. Tidigare Facile

Restaurang Utveckling AB (1990-1993), Food & Beve-

rage Manager Scandic Crown Hotel (1988-1990) och

Restaurangchef/sommelier La Brochette (1986-1988).

Antal aktier i Facile: 62.680 av serie A och 137.320

av serie B.

John Hane
Född 1961. Advokat. Styrelseledamot sedan 1994.

Styrelseordförande i Robot Icke-Mekanisk Informa-

tion AB. Styrelseledamot i Ego Optiska AB (1999-).

Verksam som affärsjurist sedan 1992, Ormonde Gol-

die Advokatbyrå (1992-98), Advokatfirman Foyen &

Co (1998-). Antal aktier i Facile: 0.

Jens Häger
Född 1966. Verkställande Direktör. Övriga uppgifter

enligt nedan.

Finn Johnsson
Född 1946. Civilekonom. Styrelseledamot sedan 1999.

Styrelseordförande i MVI (UK) Ltd., Handelsbanken

Region Väst, Wilson Logistic AB och Bilisten AB. Sty-

relseledamot i Kalmar Industries AB, Perstorp AB,

Skanska AB, Thomas Concrete Group, och Volvo AB.

VD Mölnlycke Health Care AB sedan 1998. VD Uni-

ted Distillers (1995-1998). VD Euroc AB (1990-1995).

vVD Stora Kopparbergs AB (1988-1990). VD Tarkett

AB (1985-1988). VD Region Asia i Swedish Match

(1984-1985) och VD Region Europe Swedish Match

(1981-1983). Antal aktier i Facile: 6.000 av serie B.

Björn Rietz
Född 1956. Styrelseledamot sedan 1999. Creative

Director på och grundare till reklambyrån Paradiset

DDB. Paradiset DDB har vunnit priser vid bl.a. Can-

nes Prix, EuroBest Grand Prix, Epica Grand Prix och

Guldägget. Antal aktier i Facile direkt och indirekt

via bolag: 23.200 av serie B.

Ledande befattningshavare
Jens Häger
Född 1966. Verkställande Direktör. Anställd sedan

1999. Civilekonom, MBA Handelshögskolan i Stock-

holm. Affärsområdeschef Canal Digital AS (1998-

1999), Chef Affärsutveckling Marieberg Interactive

AB (1998), Chef Affärsutveckling, Viasat AB (1995-

1997), PR & Informationschef, TV1000 AB (1993-

1995). Antal aktier i Facile: 0. Antal köpoptioner i

Facile: 22.000 för teckning av aktier av serie B.
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5  Morgan Fexby är för närvarande ekonomichef på
konsultbasis, men ambitionen är att Morgan Fexby
under år 2000 skall anställas av Facile. PHILIP DIKLEV, ÅKE JANSSON, MAGNUS WAERN & JOHAN JEANSSON

Morgan Fexby
Född 1962. Ekonomichef på konsultbasis sedan 1999.

Eget konsultföretag Osorno Konsult AB (1998-1999),

Finance Manager, Alfa Laval S.A., Lima (1996-1998),

International Controller Alfa Laval International

Engineering AB/Alfa Laval AB (1995-1996), Finance

Manager, Alfa Laval spol. s r.o., Prague (1993-1995),

Deputy Representative, Moskva, Alfa Laval AB (1991-

1992), Sales Support, USSR, Alfa Laval Unimex AB

(1990-1991) Antal aktier i Facile: 0.

James Roberton
Född 1969. Landchef Storbritannien sedan 1999. VD

kommunikationsföretaget Drum Media Ltd. (1998-

99). Försäljningschef Guest List Publications Ltd.

(1995-98) och Stirling Publications Ltd. (1992-94).

Antal aktier i Facile: 0. Antal köpoptioner i Facile:

22.000 för teckning av aktier av serie B.

Produktråd
Philip Diklev
Född 1962. Övriga uppgifter sidan 36.

Åke Jansson
Född 1961. Teknologie doktor.

Nordisk mästare i Sopexas

vinprovningstävling. Antal aktier

i Facile: 40 av serie A och

5.960 av serie B.

Johan Jeansson
Född 1960. Civilingenjör.

Svensk mästare i Sopexas

vinprovningstävling. Antal aktier

i Facile: 6.000 av serie B.

Magnus Waern
Född 1951. Civilingenjör.

Vinskribent för bland annat

Allt om mat, Apéritif och Vin

& Mat. Antal aktier i Facile:

9.000 av serie B.

Revisorer
Bertil Boberg
Född 1945. Revisor i Facile sedan 1999. Auktorise-

rad revisor, Ernst & Young AB.

Claes Hagberg
Född 1960. Revisorsuppleant i Facile sedan 1999.

Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB.

Ersättningar
Under räkenskapsåren 1998 och 1999 utgick inget

arvode till styrelsen i Facile. Inget styrelsearvode har

ännu beslutats för 2000, men kan komma att utgå

under förutsättning att vissa målsättningar uppnås.

Lön till ledande befattningshavare  uppgick under

1998 (Henrik Facile) till 152.000 SEK och pensions-

försäkring utgick samma år med 22.076 SEK. För

1999 utgick lön till ledande befattningshavare med

775.000 SEK. Bolaget bedömer att lön till ledande

befattningshavare Jens Häger och James Roberton un-

der år 2000 kommer att uppgå till 720.000 SEK res-

pektive 480.000 SEK, samt att konsultarvode/lön till

ekonomichef5 kommer att uppgå till 500.000 SEK.

Därutöver har VD bilförmån. Ersättning till revisorer

uppgick under 1998 till cirka 38.000 SEK och under

1999 till cirka 92.000 SEK.
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Vad som nedan sägs beskriver nu gällande regler och

kan således komma att förändras i framtiden. Beskriv-

ningen är endast avsedd som allmän information och

gäller skattskyldiga i Sverige såvida inte annat anges.

Redogörelsen omfattar inte värdepapper som innehas

i handelsbolag eller som innehas som omsättningstill-

gång i näringsverksamhet. Framställningen omfattar

inte heller aktier som innehas av personer som själva

eller genom närstående har varit verksamma i Bola-

get på sådant sätt att de särskilda reglerna för fåmans-

företag kan vara tillämpliga.

Särskilda skattekonsekvenser kan bli aktuella i en-

skilda fall, varför varje aktieägare bör konsultera sin

egen skatterådgivare för information om speciella kon-

sekvenser som ett innehav eller försäljning av aktier i

Facile kan innebära.

Beskattning vid avyttring av aktier
Reavinst/förlust – allmänt
Reavinst eller reaförlust utgörs av skillnaden mellan

försäljningspriset (minus försäljningskostnader) och

anskaffningsvärdet. Anskaffningsvärdet beräknas en-

ligt den s.k. genomsnittsmetoden. Denna innebär att

anskaffningsvärdet per aktie anses vara det genom-

snittliga anskaffningsvärdet för samtliga aktier av sam-

ma slag och sort, beräknat på grundval av faktiska

anskaffningsutgifter och med hänsyn till inträffade

förändringar beträffande innehavet. Anskaffnings-

värdet på marknadsnoterade aktier kan alternativt be-

stämmas till 20 procent av försäljningspriset efter av-

drag för försäljningskostnader (schablonregeln).

Fysiska personer
För fysiska personer hemmahörande i Sverige (och

svenska dödsbon) beskattas reavinster och utdelningar

i inkomstslaget kapital med en statlig inkomstskatt

om 30 procent. Reaförluster är avdragsgilla i inkomst-

slaget kapital. Reaförlust på marknadsnoterade ak-

tier och andra aktiebeskattade värdepapper är fullt ut

avdragsgilla mot reavinster samma år på andra så-

dana värdepapper. För reaförlust som inte dragits av

genom sådan kvittning medges avdrag i inkomstslaget

kapital med 70 procent av förlusten. Uppkommer

underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion

av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet

samt fastighetsskatt. Skattereduktionen uppgår till 30

procent av den del av underskottet som inte översti-

ger 100.000 SEK och med 21 procent av resten. Un-

derskott kan inte sparas till senare beskattningsår.

Juridiska personer
Juridiska personer (utom dödsbon) beskattas för rea-

vinster i inkomstslaget näringsverksamhet med en skat-

tesats om 28 procent. Avdrag för reaförlust vid avytt-

ring av aktier och andra aktiebeskattade värdepapper

som innehas som kapitalplacering medges endast mot

reavinst vid avyttring av aktier och andra aktiebe-

skattade värdepapper.

Beskattning av utdelning
Utdelning på marknadsnoterade aktier är i allmänhet

skattepliktig. För aktiebolag, ekonomiska föreningar

och ideella föreningar är utdelning på näringsbetingat

innehav skattefri. Särskilda skatteregler gäller för vissa

speciella företagskategorier, t.ex. investmentföretag

och förvaltningsföretag.

För privatpersoner och dödsbon beskattas utdel-

ningen i inkomstslaget kapital där skattesatsen är 30

procent och för juridiska personer utom dödsbon är

inkomstslaget näringsverksamhet där skattesatsen är

28 procent. På utdelning till privatpersoner och döds-

bon görs preliminärskatteavdrag med 30 procent av

VPC eller – vid förvaltarregistrerade aktier – av för-

valtaren.

Kupongskatt
För utländska aktieägare som erhåller utdelning från

Sverige innehålls normalt kupongskatt. Skattesatsen

är 30 procent men den reduceras i allmänhet genom

föreskrift i tillämpligt avtal om undvikande av dub-

belbeskattning. I Sverige svarar VPC för att kupong-

skatt innehålls. I de fall aktierna är förvaltarregi-

strerade svarar förvaltaren för skatteavdraget.

Skattefrågor i Sverige
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Resultaträkning

Not 990101- 980101-

991231 981231

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1.885.876 2.352.349

Punktskatter -507.130 -1.293.474

Förändring av varulager 25.231 0

Övriga rörelseintäkter 37.694 1.589

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -577.682 -216.980

Handelsvaror -235.083 -591.762

Övriga externa kostnader 1 -1.664,950 -613.661

Personalkostnader 2 -1.625.499 -395.424

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 3 -361.400 -350.409

Övriga rörelsekostnader 0 -1.636

Rörelseresultat -3.022.943 -1.109.409

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter och liknande resultatposter 34.395 25.972

Räntekostnader och liknande resultatposter -58.043 -53.198

Resultat efter finansiella poster -3.046.591 -1.136.635

Periodens resultat -3.046.591 -1.136.635

Räkenskaper 1999
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TILLGÅNGAR Not 991231 981231

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utvecklingskostnader 4 436.102 705.818

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner 5 455.509 167.970

Inventarier, verktyg och installationer 6 74.012 15.014

Förbättringsutgifter för annans fastighet 7 30.594 0

Summa anläggningstillgångar 996.217 888.802

Omsättningstillgångar

Varulager

Råvaror och förnödenheter 264.148 140.402

Handelsvaror och färdiga varor 245.449 315.586

Summa varulager 509.597 455.988

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 551.281 419.423

Övriga fordringar 77.132 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 519.976 38.447

Summa kortfristiga fordringar 1.148.389 457.870

Kortfristiga placeringar

Statsskuldväxelfond 2.798.256 0

Kassa och bank 365.338 9.511

Summa omsättningstillgångar 4.821.580 923.369

SUMMA TILLGÅNGAR 5.817.797 1.812.171

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 9

Bundet eget kapital

Aktiekapital (794.680 aktier à nom. 1 kr, 794.680 148.670

föregående år: 14.867 aktier à nom. 10 kr)

Överkursfond 8.130.147 1.976.157

Reservfond 395.671 395.671

Valutakurskorrigerat avräkningskonto mot filial 9.270 0

Summa bundet eget kapital 9.329.768 2.520.498

Fritt eget kapital

Balanserat resultat -1.535.356 -1.048.721

Periodens resultat -3.046.591 -1.136.635

Summa fritt eget kapital -4.581.947 -2.185.356

SUMMA EGET KAPITAL 4.747.821 335.142

Långfristiga skulder

Checkräkningskredit 10 0 389.788

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 534.213 484.110

Övriga kortfristiga skulder 191.697 518.352

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 344.066 84.779

Summa kortfristiga skulder 1.069.976 1.087.241

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5.817.797 1.812.171

POSTER INOM LINJEN

Ställda panter 12

För egna skulder och avsättningar

Företagsinteckningar 0 800.000

Ansvarsförbindelser

Villkorat aktieägartillskott 650.000 0

Balansräkning
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Kassaflödesanalys

991231 981231

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -3 046 591 -1 136 635

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, mm

Avskrivningar 361 400 352 265

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital -2 685 191 -784 370

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning varulager -53 610 -305 858

Ökning kundfordringar -131 858 -179 204

Minskning övriga kortfristiga fordringar 0 105 307

Ökning övriga kortfristiga fordringar -558 661 0

Minskning leverantörsskulder 0 -161 335

Ökning leverantörsskulder 50 103 0

Minskning övriga kortfristiga ej räntebärande skulder -67 367 0

Ökning övriga kortfristiga ej räntebärande skulder 0 471 589

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 446 584 -853 871

Investeringsverksamheten

Anskaffningsvärde nya immateriella anläggningstillgångar 0 -226 795

Anskaffningsvärde nya materiella anläggningstillgångar -468 815 -27 371

Kassaflöde från investeringsverksamheten -468 815 -254 166

Kassaflöde efter investeringar -3 915 399 -1 108 037

Finansieringsverksamheten

Nyemission 6 800 000 -113 000

Erhållet villkorligt aktieägartillskott 650 000 0

Ökning av upptagna lån 789 788

Minskning av upptagna lån -389 788 0

Kursjustering, avräkningskonto, filial 9 270 0

Kassaflöden från finansieringsverksamheten 7 058 138 676 788

Förändring likvida medel 3 154 083 -431 249

Förändring likvida medel 3 154 083 -431 249

Likvida medel vid periodens början 9 511 440 760

Likvida medel vid periodens slut 3 163 594 9 511
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VÄRDERINGSPRINCIPER
Årsredovisningslagens regler för värdering och upp-
ställning har följts.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de
beräknas inflyta.

Fordringar och skulder i utländsk valuta har om-
räknats till balansdagens kurs. Kursdifferenser har be-
lastat årets resultat.

Varulager har värderats enligt lägsta värdets prin-
cip. Erforderligt avdrag för inkurans har gjorts.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till
anskaffningsvärden där inget annat anges.

Tilläggsupplysningar

Utvecklingskostnader för introduktion samt kon-takt-
skapande åtgärder för att nå nya marknader med
Facile & Co AB:s produkter har tidigare år balanse-
rats i räkenskaperna.

Med utvecklingskostnader menas de direkta kost-
nader som kan hänvisas till arbetet med att nå och
utveckla nya marknader, framför allt genom kontakt
per telefon, fax, besök på plats samt varumärkesskydd
av befintliga och framtida produkter.

Periodisering av inkomster och utgifter har skett

enligt god redovisningssed.

3 Avskrivningar
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade

ekonomiska livslängden (utnyttjandetiden). Följande

avskrivningsprocent tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter 20 %

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 %

Inventarier och verktyg 20 %

Förbättringsutgifter för annans fastighet 3 år

NOTER

1 Information angående ersättning till
revisorer 1999 1998

Revisionsuppdrag 62 135 20 000

Andra uppdrag 25 300 2 289

2 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda 1999 1998

Kvinnor 1 1

Män 5 1

6 2

Löner, ersättningar och sociala kostnader

Löner och andra ersättningar

till VD och styrelse 420 920 152 000

Löner och andra ersättningar

till övriga anställda 472 329 97 722

Pensionskostnader till

VD och styrelse 22 000 22 076

Övriga sociala kostnader 317 056 76 372

1 232 305 348 170

Med VD har träffats avtal om sex månaders ömsesidig uppsäg-

ningstid.

4 Balanserade kostnader
991231 981231

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 1 627 358 1 551 229

Inköp 0 226 795

Återläggning 0 - 150 666

Utgående ackumulerade

anskaffningsvärden 1 627 358 1 627 358

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Ingående avskrivningar

enligt plan -921 540 - 759 654

Återläggning 0 150 666

Årets avskrivningar enligt plan -269 716 - 312 552

Utgående ackumulerade

avskrivningar enligt plan -1 191 256 - 921 540

Utgående planenligt restvärde 436 102 705 818

5 Maskiner
991231 981231

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 209 962 191 400

Inköp 342 816 18 562

Utgående ackumulerade

anskaffningsvärden 552 778 209 962

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Ingående avskrivningar

enligt plan -41 992 - 19 140

Årets avskrivningar enligt plan -55 278 - 22 852

Utgående ackumulerade

avskrivningar enligt plan -97 270 - 41 992

Utgående planenligt restvärde 455 508 167 970
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6 Inventarier
991231 981231

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 84 305 82 276

Inköp 48 327 8 809

Försäljningar/utrangeringar 0 - 6 780

Utgående ackumulerade

anskaffningsvärden 132 632 84 305

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Ingående avskrivningar

enligt plan -69 291 - 59 210

Försäljningar/utrangeringar 0 6 780

Årets avskrivningar enligt plan -14 754 - 16 861

Utgående ackumulerade

avskrivningar enligt plan -84 045 - 69 291

Utgående planenligt restvärde 48 587 15 014

7 Förbättringsutgifter för annans
fastighet

991231 981231

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 0 0

Inköp 45 891 0

Försäljningar/utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade

anskaffningsvärden 45 891 0

Ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar 0 0

Försäljningar/utrangeringar 0 0

Årets avskrivningar -15 297 0

Utgående ackumulerade

avskrivningar -15 297 0

Utgående restvärde 30 594 0

8 Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter

Balanserade utlägg för kommande

emission, år 2000 420 285 0

Övriga interimsfordringar 99 691 38 447

Förutbetalda kostnader och

upplupna intäkter 519 976 38 447

9 Förändring av eget kapital
Aktie- Överkurs Reserv- Balanserat Valutakorr. Årets

kapital fond fond resultat avräkning resultat

Belopp vid årets ingång 148 670 1 976 157 395 671 -1 048 721 0 -1 136 635

Fondemission 446 010 -446 010

Nyemission 200 000 6 600 000

Aktieägartillskott 650 000

Disposition av föregående års resultat -1 136 635 1 136 635

Valutakorr. 9 270

Årets resultat -3 046 591

Belopp vid årets utgång 794 680 8 130 147 395 671 -1 535 356 9 270 -3 046 591

Av aktierna är 166 400 st A-aktier och  628 280 st B-aktier.
Föregående år 4 160 st A-aktier och 10 707 st B-aktier.
A-aktier har röstetalet 10, B-aktier har röstetalet 1.

10 Checkräkningskredit
991231 981231

Beviljad kredit 0 750 000

11 Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter 991231 981231

Semesterlöneskuld 134 795 29 456

Arbetsgivares sociala avgifter 54 767 9 295

Övriga interimsskulder 154 504 46 028

Upplupna kostnader och

förutbetalda intäkter 344 066 84 779

12 Ställda säkerheter
991231 981231

För skulder till kreditinstitut:

Företagsinteckningar 0 800 000
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Utdrag ur Faciles årsredovisningar

Resultaträkningar

Not 990101- 980101- 970101-

991231 981231 971231

Rörelsens intäkter

Bruttoomsättning6 1.885.876 2.352.348 -

Punktskatter -507.130 -1.293.474 -

Nettoomsättning 1.378.746 1.058.874 1.392.654

Övriga rörelseintäkter 62.925 1.589 5.751

Rörelsens kostnader

Råvaror, förnödenheter och handelsvaror 1 -812.765 -808.742 -821.133

Övriga externa kostnader -1.664.950 -613.661 -332.536

Personalkostnader 2 -1.625.499 -395.424 -304.199

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella

och immateriella anläggningstillgångar 3 -361.400 -350.409 -331.147

Övriga rörelsekostnader 0 -1.636 -52.032

Rörelseresultat -3.022.943 -1.109.409 -442.642

Resultat från finansiella investeringar

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 34.395 25.972 224

Räntekostnader och liknande resultatposter -58.043 -53.198 -72.167

Resultat efter finansiella poster -3.046.591 -1.136.635 -514.585

Årets resultat -3.046.591 -1.136.635 -514.585

6 Under 1996 och 1997 skedde ingen punktskattepliktig försäljning från Sverige.
Försäljning av punktskattepliktiga varor gjordes från filialen i Danmark och varorna
gick huvudsakligen på export därifrån, varför punktskatteplikt inte förelåg.
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Balansräkningar

Not 991231 981231 971231

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingskostnader 4 436.102 705.818 791.574

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 455.509 167.970 172.260
Inventarier, verktyg och installationer 6 74.012 15.014 23.066
Förbättringsutgifter för annans fastighet 30.594 0 0

Summa anläggningstillgångar 996.217 888.802 986.900

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter 264.148 140.402 147.274
Handelsvaror 245.449 315.586 2.855

509.597 455.988 150.129

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 551.281 419.423 240.220
Övriga fordringar 77.132 0 118.711
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 519.976 38.447 25.043

1.148.389 457.870 383.974

Kortfristiga placeringar 2.798.256 0 0
Kassa och bank 365.338 9.511 440.760

Summa omsättningstillgångar 4.821.580 923.369 974.863

SUMMA TILLGÅNGAR 5.817.797 1.812.171 1.961.763

Eget kapital och skulder

Eget kapital 7
Bundet eget kapital
Aktiekapital 794.680 148.670 138.670
Aktiekapital, ej registrerat 0 0 0
Överkursfond 8.130.147 1.976.157 986.157
Inbetalt kapital 0 0 1.113.000
Reservfond 395.671 395.671 395.671

9.329.768 2.520.498 2.633.498

Fritt eget kapital
Balanserat resultat -1.535.356 -1.048.721 -534.137
Årets resultat -3.046.591 -1.136.635 -514.585

-4.581.947 -2.185.356 -1.048.722

Summa eget kapital 4.747.821 335.142 1.584.776

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 0 0 0
Checkräkningskredit 8 0 389.788 0

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 534.213 484.110 245.445
Övriga skulder 191.697 518.352 39.057
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 344.066 84.779 92.485

1.069.976 1.087.241 376.987

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5.817.797 1.812.171 1.961.763

Ställda panter 9
För egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar 0 800.000 500.000

Ansvarsförbindelser Inga Inga
Villkorat aktieägartillskott 650.000 0 0
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Fordringar har upptagits till de belopp varmed de be-

räknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk va-

luta har omräknats till balansdagens kurs. Kursdiffe-

renser har belastat årets resultat. Varulager har vär-

derats enligt lägsta värdets princip. Erforderligt av-

drag för inkurans har gjorts. Övriga tillgångar och

skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget

annat anges.

Utvecklingskostnader för introduktion samt

kontaktskapande åtgärder för att nå nya marknader

med Facile & Co AB:s produkter har vid boksluts-

Redovisningsprinciper

Finansieringsanalyser

+/- 990101- 980101- 970101-

991231 981231 971231

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -3.046 -1.137 -515

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet. mm

Avskrivningar + 361 352 330

Resultatkorrigering 1996 - - -27

Vinst avyttring inventarie 0 0 0

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital -2.685 -785 -212

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital

Förändring av varulager +/- -54 -306 -43

Förändring av kundfordringar +/- -132 -179 38

Förändring av kortfristiga fordringar +/- -558 105 -34

Förändring av leverantörsskulder +/- 50 -161 176

Förändring av övr. kortfristiga ej räntebärande skulder +/- -67 472 14

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3.446 -854 -61

Investeringsverksamheten

Anskaffningsvärde nya immateriella anl. Tillgångar - 0 -227 -484

Anskaffningsvärde nya materiella anl. Tillgångar - -469 -27 -196

Erhållet belopp vid försäljning av anl. Tillgångar + 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -469 -254 -680

Kassaflöde efter investeringar -3.915 -1.108 -741

Finansieringsverksamheten

Nyemission + 6.800 -113 1.113

Erhållet villkorligt aktieägartillskott + 650 0 0

Förändring av upptagna lån +/- -390 790 -50

Kursjustering, avräkningskonto filial + 9 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7.058 677 1.063

Förändring likvida medel 3.154 -431 322

Förändring likvida medel 3.154 -431 322

Likvida medel vid periodens början 10 440 118

Kursdifferens i likvida medel 0 0 0

Likvida medel vid periodens slut 3.164 9 440

tillfället balanserats i räkenskaperna.

Med utvecklingskostnader menas de direkta kost-

nader som kan hänvisas till arbetet med att nå och

utveckla nya marknader, produkter liksom varu-

märkesskydd av befintliga och framtida produkter.

Periodisering av inkomster och utgifter har skett

enligt god redovisningssed.

I bruttoomsättning ingår fakturerade alkohol-

skatter. Alkoholskatter redovisas därefter separat som

en avgående post.
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1 HANDELSVAROR
1999 1998 1997

Handelsvaror ingår med följande belopp 235.083 -591.762 -564.654

2 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
1999 1998 1997

Medelantalet anställda

Kvinnor 1 1 0

Män 5 1 1

6 2 1

Löner, ersättningar och sociala kostnader

Löner och andra ersättningar till styrelse, företagsledning 420.920 152.000 120.999

Löner och andra ersättningar till övriga anställda 472.329 97.722 90.524

Pensionskostnader till styrelse, företagsledning  22.000 22.076 23.788

Övriga sociala kostnader 317.056 76.372 65.023

1.232.305 348.170 300.334

3 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade ekonomiska livslängden.

Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter 20 %

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 %

Inventarier och verktyg 20 %

4 BALANSERADE KOSTNADER

991231 981231 971231

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 1.627.358 1.551.229 1.067.090

Inköp 0 226.795 484.139

Återläggning 0 -150.666 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1.627.358 1.627.358 1.551.229

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Ingående avskrivningar enligt plan -921.540 -759.654 -464.344

Återläggning 0 150.666 0

Årets avskrivningar enligt plan -269.716 -312.552 -295.310

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -1.191.256 -921.540 -759.654

Utgående planenligt restvärde 436.102 705.818 791.575

I det utgående planenliga restvärdet ingår balansering

av varumärkeskostnader enligt följande 63.117 98.589 73.785

Noter
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5 MASKINER
991231 981231 971231

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 209.962 191.400 0

Inköp 342.816 18.562 191.400

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 552.778 209.962 191.400

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Ingående avskrivningar enligt plan -41.992 -19.140 0

Årets avskrivningar enligt plan -55.278 -22.852 -19.140

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -97.270 -41.992 -19.140

Utgående planenligt restvärde 455.508 167.970 172.260

6 INVENTARIER
991231 981231 971231

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 84.305 82.276 77.906

Inköp 48.327 8.809 4.370

Försäljning/utrangeringar 0 -6.780 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 132.632 84.305 82.276

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Ingående avskrivningar enligt plan -69.291 -59.210 -43.632

Försäljningar/utrangeringar 0 6.780 0

Årets avskrivningar enligt plan -14.754 -16.861 -15.578

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -84.045 -69.291 -59.210

Utgående planenligt restvärde 48.587 15.014 23.066
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7 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Aktie- Bundet Överkurs- Reserv- Valuta- Balanserat Årets

kapital kapital ej resultat fond fond korr resultat

registrerat

Belopp vid ingången

av 1997 123.300 1.001.527 395.671 0 -433.126 -73.986

Nyemission 15.370 -1.001.527 986.157

Korrigering ingående balans

Danmark 1996 -27.025

Återbetalat inbetalat kapital

Inbetalt kapital -97 1.113.000

Disposition av föregående

års resultat -73.986 73.986

Årets resultat -514.585

Belopp vid ingången

av 1998 138.670 1.113.000 986.157 395.671 0 -534.137 -514.585

Nyemission 10.000 -1.000.000 990.000

Återbetalat inbetalat kapital -113.000

Disposition av föregående

års resultat -514.585 514.585

Årets resultat -1.136.635

Belopp vid ingången

av 1999 148.670 0 1.976.157 395.671 0 -1.048.722 -1.136.635

Fondemission 446.010 -446.010

Nyemission 200.000 6.600.000

Aktieägartillskott 650.000

Disp av föreg. års resultat -1.136.635 1.136.635

Valutakorrigering 9.270

Årets resultat -3.046.591

Belopp vid utgången

av 1999 794.680 0 8.130.147 395.671 9.270 -1.535.356 -3.046.591

8 CHECKRÄKNINGSKREDIT
991231 981231 971231

Beviljad kredit 0 750.000 500.000

9 STÄLLDA SÄKERHETER
991231 981231 971231

För skulder till kreditinstitut

Företagsinteckningar 0 800.000 500.000
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Vi har i egenskap av revisorer i Facile & Co AB (publ)

granskat föreliggande prospekt. Granskningen har

utförts enligt rekommendationen, utfärdad av Fören-

ingen Auktoriserade Revisorer, FAR. I enlighet här-

med har i prospektet intagen framtidsinriktad infor-

mation granskats endast i begränsad omfattning.

Årsredovisningarna för 1997 och 1998 har varit

föremål för revision av Lars Göran Alfredsson utan

anmärkningar i revisionsberättelserna. Årsredovis-

ningen för 1999 har varit föremål för revision av Ber-

til Boberg utan anmärkningar i revisionsberättelsen.

Förekommande uppgifter ur årsredovisningarna har

blivit korrekt återgivna och ingen information har ute-

lämnats som är väsentlig för förståelsen av de revide-

rade räkenskaperna för dessa år.

Revisorernas granskningsberättelse

Det har inte framkommit något som tyder på att

prospektet inte uppfyller kraven enligt aktiebolag-

slagen och lagen om handel med finansiella instru-

ment.

Stockholm den 25 februari 2000

Bertil Boberg

Auktoriserad revisor

Ernst & Young AB

Lars Göran Alfredsson

Godkänd revisor

(Revisor i Facile fram till och med

bolagsstämman den 10 maj 1999.)

Parsells Revisionsbyrå AB
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FÖRSÄLJNING SPRIT (miljoner liter)

Appendix 1: Den svenska spritmarknaden

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Försäljning av sprit i Sverige, 1989-1999. Källa: Systembolaget

Historiskt har den svenska marknaden för alkohol-

haltiga drycker präglats av monopol, såväl vad gällt

partihandel, import och export som tillverkning av

sprit. I stor utsträckning upphörde dessa monopol den

1 januari 1995, då Vin & Sprits tillverkningsmonopol

avskaffades och Systembolagets ensamrätt på försälj-

ning till restauranger upphörde. Systembolaget fick

dock behålla sin ensamrätt inom detaljhandel.

Systembolagets verksamhet övervakas av Alkohol-

inspektionen och Konkurrensverket. Verksamheten är

märkesneutral, vilket innebär att Systembolaget var-

ken får gynna eller missgynna ett enskilt märke, nå-

gon producent eller något land. Prissättningen är neu-

tral med samma påslag för alla produkter inom en

varugrupp. Urvalet får endast grundas på en bedöm-

ning av produktens kvalitet, särskilda risker för ska-

deverkningar av produkten, kundernas efterfrågan och

andra affärsmässiga samt etiska hänsynstaganden.

Systembolaget har cirka 2.500 märken i sitt grund-

sortiment. Varje systembutik bestämmer sitt eget sor-

timent. Vill kunden ha en vara som inte finns i lager

kan den beställas och hämtas inom några veckor utan

extra kostnad, så länge den finns hos leverantören.

Systembolaget har idag fem olika sortiment.

Systembolagets olika sortiment

GRUNDSORTIMENT. Ordinarie sortiment som om-

fattar de mest efterfrågade varorna i framför allt låg-

och mellanprisklass. Sortimentet finns året runt.

TILLFÄLLIGT SORTIMENT. Varor med begränsad till-

gänglighet bestående av nyheter, årgångsviner, säsongs-

drycker och varor som på annat sätt varierar under

året.

TESTSORTIMENT. Varor som Systembolaget inte har

haft utrymme för i grundsortimentet men som har tes-

tats och rekommenderats för försäljning av en utom-

stående, oberoende smakpanel. Varorna behandlas

som vanliga nyheter i sortimentet.

BESTÄLLNINGSSORTIMENT. Varor som Systembo-

laget inte har köpt in eller provat, men som leveran-

tören ändå vill sälja genom Systembolaget. I princip

är beställningssortimentet öppet för alla leverantörer

med tillstånd. Varorna kan beställas i alla butiker, men

finns normalt inte i lager.

IMPORTSERVICE. Ger privatpersoner och restau-

ranger möjlighet att beställa varor som inte finns i det

övriga sortimentet.

Källa: Systembolaget
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För att en produkt skall inkluderas i Systembolagets

grundsortiment krävs att leverantören skickar in en

offert. Samtliga leverantörer med importtillstånd er-

håller löpande information från Systembolaget om

vilka typer av produkter som efterfrågas. Under 1998

erhöll Systembolaget 16.000 offerter. Ett urval av dessa

testas av Systembolagets professionella provsmakare.

De produkter som erhåller högst betyg kommer in

i Systembolagets grundsortiment. Efter ett år utvär-

deras produkten utifrån hur mycket som har sålts. För

att behålla listningen in i grundsortimentet krävs att

försäljningen nått en viss volym. För seriously, Facile

Punsch och Idyll Akvavit uppgår dessa volymer med

dagens utpriser till 7.240, 4.040 respektive 3.433 li-

ter.

Facile Punsch ingår sedan 1994 i Systembolagets

grundsortiment. Seriously ingår från och med den 2

augusti 1999 i testsortimentet och Idyll Akvavit ingår

för närvarande i beställningssortimentet.

Försäljningsvolymen av sprit7 har under den senaste

tioårsperioden uppvisat en fallande trend i Sverige.

Volymerna har minskat från 40,1 miljoner liter 1989

till 23,3 miljoner liter under 1999, motsvarande en

årlig nedgång med cirka sex procent. Statistiken kom-

mer från Systembolaget och exkluderar den försälj-

ning som sker vid sidan av Systembolaget. Den 1 ja-

nuari 1995 upphörde Systembolagets monopol vad

gäller försäljning till On-trade marknaden, det vill säga

restauranger och barer. Detta innebär att volymerna

för perioden 1995-99 i figuren till höger är underskat-

tade. Den stora nedgången under perioden kan, enligt

Impact, till viss del förklaras av illegal smuggling och

hembränning.

En annan förklaring är ändrat dryckes- och distribu-

tionsbeteende. Sveriges inträde i EU har medfört att

den svenska alkoholpolitiken nu omprövas av flera

politiska partier. Systembolagets monopol inom de-

taljhandeln strider mot EU:s konkurrensrättsregler.

Om detaljhandelsmonopolet skulle upphöra är det

Bolagets uppfattning att mindre producenters försälj-

ning kommer att påverkas positivt.

Systembolagets försäljning av sprit utgörs huvudsak-

ligen av vodka och whisky. Tabellen nedan visar de

tio största varumärkena på Systembolaget under 1999.

Tillsammans svarade dessa varumärken för cirka hälf-

ten av Systembolagets försålda volym under 1999.

Försäljning (miljoner liter) av olika varumärken på
Systembolaget, 1999

Varumärke Bolag Typ Volym
1999

Renat Brännvin V&S Vin & Sprit Vodka 2,1

Explorer Vodka V&S Vin & Sprit Vodka 2,0

Absolut Vodka V&S Vin & Sprit Vodka 1,9

Lord Calvert Fortune Whisky 1,5

Brännvin Special V&S Vin & Sprit Vodka 1,1

Bell’s Diageo Whisky 0,8

Kron-Vodka V&S Vin & Sprit Vodka 0,8

Star Dry Gin V&S Vin & Sprit Gin 0,6

The Famous Grouse Matthew Gloag & Sons Whisky 0,6

Grant’s William Grant & Sons Whisky 0,4

Källa: Systembolaget

7 Varor med en alkoholhalt överstigande 2,25 volymprocent
(vin och maltdrycker undantaget).
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Appendix 2: Optionsplan 2000/2005
för återförsäljare ”On Trade”

Bakgrund
Styrelsen beslutade den 25 februari 2000, att med stöd

av bemyndigande från extra bolagsstämma den 24

november 1999, uppta förlagslån om nominellt 31.787

kr 20 öre genom emission av skuldebrev förenat med

avskiljbara optionsrätter med rätt till nyteckning av

som mest 317.872 nya B-aktier, där varje optionsrätt

ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Facile för

nominellt en krona. Bolagets aktiekapital kan vid fullt

utnyttjande av optionsrätterna komma att ökas med

högst 317.872 kr. Teckning av skuldebrev kan ske fram

till den 30 juni 2000.

Förlagslånet löper med en årlig ränta om fem (5)

procent till den 30 juni 2005 då förlagslånet skall åter-

betalas och optionsrätterna knutna därtill avskiljas.

Teckning av aktier, enligt villkoren för optionsrätter-

na, kan ske under tiden från den 1 augusti 2005 till

och med den 31 december 2005. Teckningskursen är

1 kr per aktie. Emissionen har med avvikelse från

aktieägarnas företrädesrätt riktats till och tecknats av

det helägda dotterbolaget Foco 5 AB (under föresla-

gen namnändring till Seriously AB, härefter Seriously

AB) som avses vidareöverlåta optionsrätterna till vissa

av Faciles återförsäljare enligt separat avtal som upp-

rättats mellan Facile och Seriously AB.

Syfte
Optionsplanen avses främja Faciles intresse genom att

åstadkomma marknadsföring  för Faciles produkter,

till en början särskilt beträffande seriously vodka, vil-

ket även kan ses som en investering i varumärket

seriously, samt även  skapa ett incitament för vissa för

varumärkesbyggande centrala kunder – barer, restau-

ranger – att genom del i Faciles  utveckling och vinst

välja Faciles produkter framför konkurrerande mär-

ken. Facile hoppas med detta i någon utsträckning

också kunna skapa en ”vi-känsla” med sina samarbets-

partners och kunder. Skulle optionsplanen falla väl ut

i praktiken, kan Facile i framtiden komma att över-

väga liknande optionsplaner, fastän med långt min-

dre utspädningseffekt, till förmån för andra samar-

betspartners, primärt återförsäljare, men kanske även

leverantörer. Facile  bedömer att den utspädning som

optionsplanen medför vägs upp av marknadsvärdet

av att vid lanseringen av seriously på av Facile ut-

valda marknader erbjuda denna kategori kunder en

möjlighet till ägande i bolaget.

Former för genomförandet
Allmänt
Seriously AB är ett lagerbolag med ett aktiekapital

om 100.000 kr som förvärvats av Facile primärt för

att administrera optionsplanen. Styrelsen i Facile skall

i vart fall till en början också utgöra styrelse i Seriou-

sly AB. Seriously AB skall enligt avtal som upprättats

med Facile tillhandahålla villkor för deltagande i

optionsplanen. Enligt dessa villkor är optionsplanen

öppen för varje återförsäljare ”On trade” (restau-

ranger och barer, härefter gemensamt Barer) som vill

delta på av Facile utvalda marknader, till en början

Storbritannien.

Som en förutsättning för att delta gäller att Baren

dels accepterar de fullständiga villkoren för options-

planen genom skriftligt avtal med Seriously AB, dels

att Baren under optionsplanens löptid – 1 juli 2000

tom 30 juni 2005 – säljer någon av Faciles produkter.

Enligt villkoren tillhandahåller Seriously AB ett poäng-

beräkningssystem enligt vilket ett obegränsat antal

poäng delas ut till Barer som deltar i optionsplanen, i

huvudsak beräknade efter försäljning av Faciles pro-

dukter. Seriously AB avser att i lämplig form och ut-

sträckning hålla deltagarna underrättade om poäng-

ställningen i optionsplanen. Seriously AB kommer ef-

ter den 30 juni 2005 sammanställa den slutliga poäng-

ställningen och därefter tilldela Barer optionsrätter i

relation till de poäng respektive bar uppnått.

Facile avser att både vid försäljning som sköts direkt

av Facile och genom de återförsäljare Facile kan

komma att ingå avtal med för de marknader som kom-

mer ifråga för optionsplanen, informera samtliga Ba-

rer som köper Faciles produkter om deras möjlighet
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att anmäla sig och delta i optionsplanen. Facile avser

att ge fullständig information om optionsplanen i för

ändamålet tryckta broschyrer som också innehåller

en anmälningsblankett för att delta i optionsplanen.

Möjligheten av att tillhandahålla aktuell poäng-

ställning med jämna intervaller på Faciles website

www.seriously.com, liksom eventuella IT-lösningar

som minskar Barens arbete med att rapportera in för-

säljning kommer att undersökas.

Beräkning av poäng – kortfattat om
villkoren för optionsplanen
Villkoren för att delta i optionsplanen, det sätt på vil-

ket poäng kommer att utdelas och hur optionerna

kommer att fördelas bygger i korthet på följande, utö-

ver vad som ovan nämnts.

De fullständiga villkoren återges alltså inte här.

• Som underlag för poängberäkning skall Baren för

Seriously AB med vissa intervaller redovisa sina fak-

turor över inköp av Faciles produkter. Endast faktu-

ror från Facile eller av Facile utsedd eller godkänd

återförsäljare godtas.

• Sanktioner som nollställning av poäng och ytterst

uteslutning finns vid medvetet kringgående av villko-

ren för optionsplanen, exempelvis vid inköp för an-

nat ändamål än försäljning över disk i Barens lokal.

• Poäng tilldelas med en (1) poäng för varje inköpt

helflaska av Faciles produkter under Optionsplanens

löptid.

• Seriously AB förbehåller sig möjligheten att under

Optionsprogrammets löptid för kortare intervaller

kunna dela ut poäng på andra grunder som för speci-

ella marknadskampanjer för Facile och/eller dess pro-

dukter. Möjlighet att dela ut fler än en poäng per såld

flaska, vid särskilda kampanjer av kortare varaktig-

het för någon av Faciles produkter och vid lansering

av nya produkter skall också finnas. Seriously AB av-

ser i så fall att i möjligaste mån vid varje sådant till-

fälle informera deltagande Bar i förväg.

• Det totala antalet poäng som må kunna delas ut på

annan grund än för inköp av Faciles produkter efter

grundregeln en poäng för varje såld helflaska kom-

mer inte att överstiga 25 procent av det totala antalet

poäng som slutligen delas ut enligt optionsplanen.

• Seriously AB avser inte men förbehåller sig rätten

att införa minimikvantiteter för att få delta om så er-

fordras på grund av tyngande administration.

• Erhållna poäng skall i princip inte kunna överlå-

tas. Sedan optionsplanen löpt ut skall antalet utde-

lade poäng summeras och optioner tilldelas efter föl-

jande beräkning. Det totala antalet optionsrätter,

317.872 st divideras med totalsumman av de poäng

som delats ut. Skulle exempelvis deltagande Barer to-

talt ha samlat ihop 1.000.000 poäng (317.872 ./.

1.000.000 = 0,31782) ger varje deltagande Bars po-

äng rätt till motsvarande 0,31782 optionsrätter. Vid

tilldelning skall endast tilldelning ske av hela options-

rätter. Avrundning får endast ske nedåt. Den rest vad

gäller det totala antalet optioner att tilldela Barer på

grund av avrundning, äger Seriously AB förfoga över

efter gottfinnande.

• Villkoren lyder under svensk rätt. Baren svarar själv

för den skatt Baren kan få utge genom att delta i

optionsplanen. Seriously AB beslutar suveränt om ut-

delning av poäng och tilldelning av optioner. Seriou-

sly AB äger rätt att frångå en strikt tillämpning av

villkoren vid tilldelning av optioner, om en sådan till-

delning riskerar medföra någon betydande och/eller

oförutsedd kostnad för Seriously AB eller Facile på

någon marknad.
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Appendix 3: Varumärken enligt Facile & Co

Värdering
Värdering och analys av varumärken kan göras på

flera olika sätt. Många traditionellt inriktade analyti-

ker undviker ofta att åsätta ett varumärke något se-

parat värde överhuvudtaget. Att skilja varumärket från

det övriga bolagsvärdet bygger på ett synsätt som kan

vara svårt att förena med modern kassaflödesanalys.

Allt oftare accepteras dock att varumärket har ett

värde. Den attraktionskraft ett varumärke har inne-

bär ofta en garanti för en uthållig försäljning och en

möjlighet att ta ut en högre vinst och/eller sälja större

volymer.

Redan på ett tidigt stadium i en produkts utveck-

lingscykel kan man utifrån de påbörjade marknads-

insatserna börja att åsätta varumärket ett diskonterat

värde på framtida vinster. Ju närmare ett större mark-

nadsgenombrott man kommer, desto högre blir

diskonteringsfaktorn eller värdekoefficienten. Vid en

given fas i en varas försäljningsutveckling kan man

utläsa att marknadsinsatserna börjar ge avsett resul-

tat. Då kan varumärkesvärdet, eller annorlunda ut-

tryckt de förväntade framtida vinsterna minus mer-

kostnader för marknadsföring, värderas upp. Ibland

momentant och påfallande kraftigt. Den del av aktie-

värdet som då överstiger resultatet av en traditionell

fundamental värdering, kan då hänföras till bolagets

eller produktens varumärkesvärde. Med detta betrak-

telsesätt kan varumärkesvärdet närmast jämställas

med summan av diskonterade framtida vinster.

Redan i dag kan Facile anses ha ett varumärkes-

värde i sin portfölj vilket tillsammans med bolagets

know-how,  branschkompetens och nedlagda utveck-

lingskostnader kan åsättas ett värde. Det är rimligt

att detta värde avspeglas i prissättningen av aktien

och redan vid en begränsad försäljningsframgång torde

denna värdefaktor komma att öka, vilket också bör

kunna återspeglas i aktiekursen.

Volym eller marginal
Ett varumärke kan betraktas som en licens att ta ut

ett högre pris, och/eller sälja en högre volym, än det

som gäller för motsvarande generiska produkt. Med

detta sagt kan ett varumärkes nytta beskrivas som i

huvudsak volymhöjande eller i huvudsak marginal-

höjande. Uppbyggnad och skötsel av dessa olika ty-

per av varumärken skiljer sig väsentligt, och därmed

också den verksamhet som bolaget måste bedriva.

Volymdrivande varumärken värderas lågt i förhållande

till omsättningen medan marginaldrivande varu-

märken kan värderas i flera gånger omsättningen.

Volymdrivande varumärken kan också vara lättare att

angripa då de i huvudsak förmedlar trygghet (funk-

tionalitet) till konsumenten. Marginaldrivande varu-

märken kan vara svårare att angripa, då de utöver

trygghet förmedlar image – en image som gör att de

uppfattas som mera unika. Exempel på volymdrivande

varumärken är detaljhandelns s.k. private brands där

målsättningen med varumärkena torde vara att hålla

höga försäljningsvolymer snarare än att höja margi-

nalen. Exempel på marginaldrivande varumärken är

Hugo Boss där huvudsaken är att hålla vinsten per

enhet så hög som möjligt.

Primära och sekundära varumärken
Primärvarumärken är de varumärken som slutkon-

sumenten konsumerar. Exemplen är otaliga, SONY,

IKEA, Hugo Boss och seriously faller här alla i samma

kategori. Primärvarumärken kan vara allt från volym-

höjande till marginalhöjande allt efter bolagets stra-

tegi.

Sekundärvarumärken är varumärken som under-

stöds av ett primärvarumärke. Typiska exempel på

detta är många återförsäljare.  Sekundärvarumärken

är nästan alltid hänvisade till volymhöjning. Exempel

är t ex NK och Götrich, en av dem kan investera i sitt

varumärke för att uppnå högre volymer men den enas

möjlighet att långsiktigt ta ut 2.000 kr mer för en Hugo

Boss kostym än den andra, torde anses som begrän-

sat. Ett annat exempel är Amazon.com (böcker är

mycket starka primärvarumärken), vars varumärke

kan skapa höga marknadsandelar men vars möjlighe-
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ter att vara väsentligt dyrare än konkurrenterna är

marginell.

Uppbyggnadens olika faser
Varumärken har en betydelse för de flesta företags

kommersiella aktiviteter. Få företag är dock fokuse-

rade på att bygga varumärken, för många kommer de

närmast slumpvis som en sekundäreffekt av bolagets

kärnverksamhet.

Med det sagt fokuserar många bolag på ett relativt

kortsiktigt synligt resultat snarare än dolda övervärden

i varumärket. Facile & Co:s kärnverksamhet är att

bygga varumärken. Därmed gäller det hela tiden att

skapa en plattform från vilken varumärkesvärdet kan

öka så kraftigt som möjligt. Ett varumärke är, i bästa

fall, föremål för en rejäl uppvärdering från uppstart-

ningsskedet via tillväxtfasen till mättnadsfasen.

Uppstartningsskedet är av väsentlig betydelse då det

dels gäller att skapa ett varumärke med god potential

(hög mättnadsnivå) dels gäller för varumärket att eta-

blera sig och ”få ett varaktigt fäste”. Tillväxtfasen är

den lönsammaste perioden då man köper marknads-

delar till låg kostnad. Ett varumärkes mättnadsfas in-

träder då kostnaden överstiger värdet för ökade

marknadsandelar. Den inträder då varumärkes-

potentialen når sin mättnad. Alla varumärken har en

mättnadsnivå. Mättnaden varierar och är svår att för-

utspå.

För ett bolag med varumärken i mättnadsfasen finns

inga (till varumärket hänförliga) övervärden. Varu-

märkenas värden avspeglas helt i bolagets resultat vil-

ket därmed avspeglas i aktiens värdering. En helt an-

nan situation är det för bolag med ett eller flera varu-

märken i tillväxtfasen. De företag som koncentrerar

sig på denna verksamhet använder merparten av sina

disponibla medel för att utöka värdena på bolagets

varumärken.  Värdena på dessa blir först synliga då

de avyttras eller uppnår mättnad.

Resultat och värde
Att maximera det synliga resultatet är ineffektivt för

varumärkesbyggande företag. I denna fas används

merparten av alla tillgängliga resurser till marknads-

föring och produktprofilering. Verksamheten fokuse-

rar på att skapa ett ökande intresse och en ökad för-

säljning av produkten, vilket i allmänhet kräver stora

marknadsinvesteringar. Även försäljningsvolymen kan

utgöra ett bristfälligt värdemått på bolagets fram-

gångar.

Målsättningen är att, för varje enskilt varumärke,

uppnå mättnadsfasen så fort som möjligt. Vägen dit

är allt ifrån rak, i tillväxtfasen är antalet sålda enhe-

ter underordnat hur de är sålda.  En väl såld enhet

kan skapa förutsättningar för att sälja 10 till. En då-

ligt såld enhet kan rent av hämma den fortsatta för-

säljningen.

Bolagets strategi
Facile & Co:s varumärkesstrategi är inriktad mot att

snabbt skapa stigande värden på bolagets varumärkes-

portfölj.  Bolaget skiljer på varumärkesbyggande

(brand building) som fokuserar på förändring av

konsumentbeteenden och varumärkesförvaltande

(brand maintenance) som fokuserar på bekräftelse

av konsumentbeteenden. Faciles strategi kan beskri-

vas enligt följande:

Inriktning
• Skapa och bygga varumärken till skillnad från att förvalta

varumärken

• Marginalhöjande varumärken till skillnad från volymhöjande

varumärken

Mål
• Att skapa stora värden genom tillväxt i varumärkesportföljen

• Att skapa förutsättning för vinster i framtiden genom en aktiv

varumärkesuppbyggnad i dag

Handlingsplan
• För varje enskilt varumärke, nå fram till mättnadsfasen så fort

som möjligt

• Ständigt utveckla nya varumärken för att förstärka tillväxten

Innebörd
• Det synliga resultatet har begränsad betydelse för bolagets

värde på kort sikt

• Kortsiktiga volymökningar ställs åt sidan för stabila framtida

volymökningar

• Värderingen av bolaget måste ta hänsyn till kvaliteten på

bolagets varumärkesbyggande insatser

Sammanfattning
• Facile & Co:s varumärken skall vara marginalhöjande

• Varumärkesportföljen skall kontinuerligt utvidgas så att

bolaget alltid har produkter i den lönsamma tillväxtfasen

• Bolagets kompetens inom varumärkessegmentet är

fokuserad på brandbuilding
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Alko Alko Oy

Allied Domecq Allied Domecq Spirits & Wine Sweden AB

Arnolfini trading Arnolfini trading S.A.S

Arvid Nordquist Arvid Nordquist Handelsaktiebolag

Bass Ireland Bass Ireland Ltd.

Canadaigua Canadaigua Wine Company, Inc.

Diageo Diageo Plc

Eurowine Eurowine AS

Fin Vin Fin Vin Oy

Fortune Fortune Brands, Inc.

Glen Catrine Glen Catrine Ltd.

Impact Impactinternational; M Shanken

Communications, Inc.

Johs M Klein Johs M Klein Distribution AS

JKL JKL AB

La Pouyade Domaine la Fontaine de La Pouyade S.A.

Matthew Gloag & Sons Matthew Gloag & Sons Ltd

Paradiset DDB Paradiset DDB AB

Rhodian Import Rhodian Import Ltd.

Seagram The Seagram Company Ltd

Systembolaget Systembolaget AB

United Distillers United Distillers & Vintners Ltd

VAO VOA Sojuzplodoimport

Vinmonopolet Vinmonopolet A/S

V&S Vin & Sprit V&S Vin & Sprit AB

William Grant & Sons William Grant & Sons Ltd

Åbro Bryggerier Aktiebolaget Åbro Bryggeri

Appendix 4: Definitioner
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Facile & Co AB

Grevgatan 48

114 58 Stockholm

Telefon: 08 - 660 81 31

Fax: 08 - 660 81 43

Facile & Co UK

19, St Luke’s Mews

London W11 1DF

Telefon: +44-20-7792 9343

Fax: +44-20-7792-4599

Produktionslokal

Tre kronors väg 36

131 31 Nacka

08-641 09 30

www.facile.se

www.seriously.com

Adresser
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When a pound in the bank

is worth more than the

pound of a heart, it’s time

to seriously reconsider.



Tryck: Tryckeriteknik, Malmö 2000

Form: Rosander Johansson Design, Skilllinge

Foto: Lena Koller (sid 17, 23)

Beatrice Lundborg/Pressens Bild (sid 21, 59)

Johan Ljungström (sid 16, 19)

Joanna Zychowicz (London, sid 19)

Bo Rosander (omslag och övriga bilder)
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Inbjudan till teckning av aktier i
Facile & Co AB (publ)

Lämnas till:
Nordiska Fondkommission AB
Corporate Finance
Box 7362
103 90  STOCKHOLM

Fax: 08-678 61 50

Undertecknad anmäler sig härmed,

för teckning av st aktier i Facile & Co AB.

Aktierna säljs i jämna poster om 200 aktier.

Priset är fastställt till 48 kronor per aktie. Courtage utgår med 0,65% dock lägst 200 kronor per avräkningsnota.

Tilldelade aktier skall betalas  enligt instruktion på avräkningsnota, som beräknas utsändas den 21 mars 2000.

Undertecknad är medveten om och medger att:

• anmälan är bindande,

• endast en anmälningssedel per köpare får inges,

• VP-konto eller depå hos bank eller fondkommissionär måste vara öppnat vid inlämnandet av anmälningssedel,

• uppgift om VP-konto och adress kan komma att inhämtas via ADB-medium från VPC,

• inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text.

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.

Aktierna skall levereras till något av följande alternativ:

VP-konto:

Depånr: Bank/Fondkommissionär:

Fullmakt

Undertecknad befullmäktigar NF Nordiska Fondkommission AB att verkställa teckning

av aktier enligt villkoren ovan.

Namn- och adressuppgifter

Företag/För- och efternamn Organisationsnummer/Personnummer

Adress

Tel. Fax

Postnummer Postadress

Ort och datum

Underskrift Namnförtydligande

facile&co
ANMÄLNINGSTID

Anmälan ska vara Nordiska tillhanda

senast den 17 mars 2000 kl 17.00

Pris: 48 SEK per aktie jämte courage

Betalning: Enligt utsänd avräkningsnota


