
Effekt iva centraleru tanför stan håller nere kostnaderna

Alltid dagsfarska
 

FRÅN UTVALDA LEVERANTÖRER

Maten åker
ko l lekt ivt t i l l
kunderna

Tidigt på morgonen levereras 

alla bestäl lda färskvaror som 

grönsaker, köt t , fisk och bröd 

Bestall fram 
till midnatt, vi levererar 

nasta vardag.

1 . Välj bland 3000 recep t

2. Välj antal personer

3. Klicka på Köp

fisk &  skaldjur

 
 

Minska matsvinnet! 
Mat.se har ett unikt färskvaruflöde och 
har i princip inget svinn. Det som blir 
över skänker vi ti l l Stadsmissionen. 
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Viktig information om first north

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i 
NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag 
på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för 
handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är 
mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag 
vars aktier är upptagna till handel på First North har en certified adviser som övervakar 
att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande 
till handel på First North.

Definitioner

Med ”Matse Holding” eller ”Bolaget” avses koncernen bestående av Matse Holding AB 
(org. nr. 556942-1620) och dess dotterbolag Bonheur AB (org. nr. 556857-7323), Matse AB 
(org. nr. 556857-7331), Kokaihop Media AB (org. nr. 556752-4953), Spisa Nu i Göteborg 
AB (org. nr. 556200-9794) samt Cold Cargo Sweden AB (org. nr. 556930-9460). Med 
”First North” avses NASDAQ OMX First North. Med ”Bolagsbeskrivningen” avses  
föreliggande bolagsbeskrivning som upprättats inför Matse Holding ABs listning på 
First North. Med ”Euroclear Sweden” avses Euroclear Sweden AB (org. Nr. 556585-
8074). Med ”Remium” avses Remium Nordic AB (org. Nr 556101-9174).

Viktig information till inVesterare

Varje investerare bör överväga information som lämnas i Bolagsbeskrivningen noga, 
i synnerhet de faktorer som nämns under avsnittet Riskfaktorer som beskriver vissa 
risker som är förknippade med en investering i Matse Holding AB. Bolagsbeskrivningen 
har upprättats med anledning av föreliggande listning av Bolagets aktier på First North. 
Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med listningen och inget prospekt 
kommer att registreras hos Finansinspektionen med anledning av listningen. Bolagsbe-
skrivningen utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med 
aktier eller andra värdepapper i Matse Holding.

framtiDsinriktaD information

Bolagsbeskrivningen innehåller framtidsinriktade uttalanden och antaganden om fram-
tida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Dessa uttalanden finns i flera av-
snitt och inkluderar uttalanden rörande Bolagets nuvarande avsikter, bedömningar och 
förväntningar. Ord såsom ”anser”, ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar sig”, ”förutser”, ”pla-
nerar” eller liknande uttryck indikerar vissa av dessa uttalanden. Andra sådana uttalan-
den identifieras utifrån det aktuella sammanhanget. Faktiska händelser och resultat-
utfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till 
följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av.

VIktIg
InformatIon

25 april
2014
Matse Holding AB  
listas på NASDAQ  
OMX First North.

23 maj
2014
Delårsrapport
jan-mars 2014.

maj 2015
Årsstämma.
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Den nuvarande koncernstrukturen skapades inför listningen på NASDAQ OMX First 

North genom att det nybildade bolaget Matse Holding AB, utan tidigare verksamhet, 

förvärvade Bonheur AB genom en apportemission och därmed blev moderbolag i 

koncernen. Bonheur AB, det tidigare moderbolaget, kommer att fusioneras upp 

till Matse Holding AB. Moderbolaget kommer enbart att omfatta koncernlednings

funktion och styrelse, samt förvaltning av dotterbolag, varumärken, immateriella  

rättigheter och kapital.

matse holding ab är en koncern bestående av Matse AB, Cold Cargo Sweden AB, 
Kokaihop Media AB samt Spisa Nu i Göteborg AB.

matse ab driver en fullsortimentsbutik på nätet, Mat.se, med varor av hög kvalitet och 
hemleverans. Kunderna ska erbjudas en handlingsupplevelse som genomsyras av enkelhet 
och inspiration samt tydliga fördelar i form av att de sparar tid, pengar och bidrar till en 
hållbar utveckling.

kokaihop media ab skapar glädje i köket med inspiration och recept från matsajterna 
Kokaihop.se och Spisa.nu. Sajterna är också ett effektivt media för annonsörer inom mat 
och dryck. I Kokaihop Media AB ingår dotterbolaget Spisa Nu i Göteborg AB.

cold cargo sweden ab erbjuder kostnadseffektiva hemleveranser som möter dagens 
och framtidens krav. 

Vi är –  en fristående dagligvarubutik på nätet som utmanar den  
  traditionella dagligvaruhandeln

 –  hemmakockarnas inspirationskälla med recept på nätet där  
  medlemmarna skapar innehåll

 –  ett kylbilsbolag som levererar med precision och kvalitet

Vi har –  stor tillväxtmöjlighet på dagligvarumarknaden som succesivt  
  flyttas till näthandeln

 –  en balanserad investering i tillväxt

 –  egen systemutveckling och processutveckling som gör oss  
  snabbfotade samt ger effektivitet och kvalitet i allt vi gör
  
Vi ska – driva en hållbar utveckling av dagligvaruhandeln med hemleverans   
  och ”click and collect”

 – utveckla vårt erbjudande med inspiration, sortiment och tillgänglighet  
  för att skapa en än mer positiv upplevelse för våra kunder

 – vara kundens självklara val
  

Bakgrund 
och motIV

Dotter
Bolag & 
varu märken
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www.mat.se

www.kokaihop.se

www.spisa.nu

www.coldcargo.se
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matse aB

kokaihop 
meDia aB

ColD Cargo 
sweDen aB

inspirera  
& förenkla  

livet för  
våra kunDer  
i varDagen.

Matse Holding ska verka för att tillvarata synergierna mellan bolagen med visionen att 
”Inspirera och förenkla livet för våra kunder i vardagen”.

DotterBolagens Visioner

matse ab: Revolutionera dagligvaruhandeln.

cold cargo sweden ab: Bli marknadsledande i Sverige inom tempererade  
transporter med 100 procent nöjda kunder varje dag.

kokaihop media ab: Göra varje stund i köket till en glädjestund.



Mat.se lanserades på webben i juli 2012 och har snabbt vuxit till den ledande aktören 
i Göteborg med en uppskattad marknadsandel på ca 70 procent. Bolaget omsatte 13,8 
MSEK under 2012 och 59 MSEK under 2013. Tjänsten, att handla mat och dagligvaror 
via nätet och få det levererat hem till dörren, erbjuder en kundupplevelse som förenklar 
vardagen. 

Historiskt har totalkostnaden (inköp av varor, lager och frakt) varit en begränsande 
faktor för att e-handeln av dagligvaror ska växa. Bolagets ambition är att ändra på det. 
Matse har utvecklat egna IT-system och varuflöden för att säkerställa att kostnaden för 
lagerhantering samt leverans inte överskrider kostnaden av en traditionell fysisk butik.

Utifrån ett starkt koncept och en stabil finansiell ställning är nu målet att fortsätta ut-
veckla verksamheten. Nästa steg i utvecklingen är bygga marknad Stockholm. En test-
period inleddes i slutet av mars och publik lansering den 14 april 2014.

om listningen

Listningen av Matse Holding AB på First North är ett naturligt led i att utveckla Bolaget 
och utgör en kvalitetsstämpel mot kunder och samarbetspartners och vid rekrytering av 
personal. Vidare bidrar listningen på First North till ett ökat intresse för Bolaget bland 
nya grupper av investerare, media och andra intressenter, vilket är positivt för Bolagets 
utveckling.

Genom att det finns en organiserad handel med aktien så underlättas även eventuellt 
framtida finansiering och aktien kan även användas som betalningsmedel i eventuella 
framtida förvärv. En listning på First North innebär också i sig en viss kvalitetsstämpel 
vilket kan medföra positiva effekter för varumärket, Bolagets marknadsposition, möjlig-
het att rekrytera medarbetare och exponering i media.

styrelseförsäkran

Styrelsen för Matse Holding AB är ansvarig för informationen i föreliggande bolags-
beskrivning, vilken har upprättats med anledning av ansökan om listning av Bolagets 
aktier på First North. Härmed försäkras att, såvitt styrelsen känner till, uppgifterna i 
denna bolagsbeskrivning är riktiga och överensstämmer med faktiska förhållanden och 
att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.
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Jag är övertygad! Våra kunder Stina, Fredrik, Yasmine, Dennis, Lena, Tomas, Darija … 
är övertygade. Att handla mat på nätet är framtiden. Inte bara ur det perspektivet att det 
är bekvämt att få maten hem till dörren. Det finns också tydliga samhällsekonomiska och 
miljömässiga fördelar. När du handlar din mat på nätet planerar du bättre och slänger 
därför betydligt mycket mindre. Vi i vår tur har ett unikt färskvaruflöde. Varje morgon 
får vi levererat exakt de volymerna av bland annat kött, färsk fisk, frukt och grönt och 
nybakat bröd som vi har sålt till den dagen. Det innebär att vi har ett minimalt svinn. 
Det är vi mycket stolta över. Och det som vi eventuellt inte kan sälja skänker vi till 
Stadsmissionen. 

Att åka kollektivt är ett klassiskt miljöargument. Om man jämför de avgasutsläpp som 
kan värderas samhällsekonomiskt visar det sig att den sammanlagda miljöpåverkan per 
bussresenär är cirka 40 procent av bilresenärens i stadstrafik. På samma sätt är det för 
oss, fast vi transporterar maten kollektivt hem till dig, dina grannar och andra runt om 
i staden. Mat som annars i många fall skulle åkt i en bil. Att handla din mat på nätet 
sparar miljön. 

Jag hinner inte, jag har inte tid … tid är en bristvara för många och vi är ständigt på väg, 
till jobbet, hämta på dagis, skjutsa till fotbollen, hockeyn eller dansen. Vi vill hjälpa till 
att skapa mer tid till livet vid sidan av alla måsten. Tänk dig själv, du kan i lugn och ro 
sitta hemma i soffan och handla via datorn, surfplatta eller din mobil. Nästa dag kom-
mer varorna hem till din dörr.

Vad ska vi äta? Säkert en av de vanligaste frågorna i hemmet och en av anledningarna till 
framgångarna för Kokaihop Media AB. Svenska folket vill ha inspiration och den hittar 
de på våra matsajter Kokaihop.se och Spisa.nu där besökarna kan botanisera bland tu-
sentals recept, forum och diskussioner kring mat och matlagning.

framtiDen är inte längre VaD Den har Varit

Vi står inför en brytningstid och slåss mot invanda vanor och beteenden; att åka till 
matbutiken och handla. Det är en spännande utmaning att bryta mönster, att övertyga 
om fördelarna och att leverera en upplevelse som möter eller överträffar våra kunders 
förväntningar. Om och om igen.

En sak vet vi säkert, så som vi gör i dag kommer vi inte göra i framtiden. Vi utvecklar 
hela tiden vår affärsmodell, vårt koncept och erbjudande. Våra medarbetares kunskap 
och engagemang, vår förmåga att se affärsmöjligheter och vår meritlista gör oss väl rus-
tade för de utmaningarna som ligger framför oss. Tillsammans tänjer vi gränser, utma-
nar gamla sanningar och tar varje dag ett steg vidare för att stå starka även i morgonda-
gens konkurrens. Kort sagt, vi ser ljust på framtiden. 

Vd har  
ordet
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Vi vill skapa något nytt, något som kittlar vår fantasi. Vi drivs av en vilja att utveckla 
idéer och tjänster som ger dig, mig och alla andra människor ett bättre och enklare liv. 
En sporre som gör att vi kan gå till jobbet med lätta steg varje morgon. Och vi kommer 
fortsätta att göra som vi alltid har gjort; att ligga i framkant och vara med där det händer. 
Nu fortsätter vi resan att revolutionera dagligvaruhandeln!

Måns Danielson
VD
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matse aB
Handeln med mat och dagligvaror över internet har under de senaste åren ökat kraf

tigt. Bättre tjänster, ökad kännedom och en generellt ökad benägenhet att handla 

online har gjort att allt fler konsumenter upptäcker fördelarna med att i lugn och ro 

göra beställningen och sedan få varorna levererade hem till dörren. 

Marknaden för mat och dagligvaror över internet befinner sig fortfarande i sin linda. 
Den totala försäljningen i Sverige uppgick under 2012 till 1,9-2,6 miljarder kronor, mot-
svarande ca 6-8 procent av den totala e-handeln och knappt 1 procent av totala dag-
ligvaruhandeln. Tillväxten sker alltså från en låg nivå men har under senare år varit 
kraftig. Sedan 2010 har handeln nästintill fördubblats. Det kunderna uppskattar mest är 
bekvämligheten och tidsvinsten som uppstår när man slipper att åka till butiken1. 

marknaD i tillVäxt

Största delen av onlineförsäljningen utgörs av färdiga middagslösningar, s.k. ”matkassar”. 
Försäljningen från renodlade onlinebutiker beräknas under 2012 ha uppgått till 500-
700 miljoner kronor. Segmentet har under senare år vuxit relativt kraftigt och flera 
faktorer talar för en fortsatt stark utveckling:

marknads- 
öVersIkt

500700 
msek
Är den beräknade  
försäljningen av  
dagligvaror från  
renodlade online- 
butiker under 2012.

Totala livsmedelsförsäljningen i Sverige: 
Cirka 250 miljarder kronor

E-handel via fullsortimentsbutik: 
500-700 miljoner kronor

E-handel av livsmedel i Sverige: 
1,9-2,6 miljarder kronor
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Diagram: ”The big picture”
1Svensk Distanshandel:  
Marknad 2010: 1-1,5 Mdr,  
2012: 1,9-2,6 Mdr



» Allt fler konsumenter handlar allt mer online – och de som väl börjat handla online
 konsumerar allt mer, sett till såväl produktområden och antal genomförda köp som
 värdet per enskild transaktion. Under 2013 omsatte onlinehandeln i Sverige cirka  
 37 miljarder kronor, en ökning med 18 procent jämfört med föregående år3.

 
Diagram: E-handelns utveckling 2003-2013: E-Barometern Q3 2013, sid. 4.

» Demografi och livsstil skapar ökat behov. Demografiska faktorer talar för att  
 handeln kommer att fortsätta att öka. I takt med att yngre, dubbelarbetande och  
 mer e-handelsvana generationer bildar familj väntas ökningen av mathandel på  
 nätet öka ytterligare. Även äldre personer utgör en stor potentiell målgrupp.  
 Möjligheten att få maten levererad till dörren skapar frihet och minskar behovet  
 av hjälp från barn och anhöriga. Utöver enskilda individer upptäcker allt fler  
 kommuner och landsting värdet i att få mat hemlevererad till personer som har  
 behov av hjälp med veckohandel.

» Enklare och bättre tjänster samt ökad kännedom. I Svensk Distanshandels under- 
 sökning om svenskarnas konsumtionsvanor från 2010 uppgav 9 procent att de  
 handlat mat på nätet. 2013 hade andelen ökat till 17 procent. Nästan 20 procent  
 av konsumenterna tror dessutom att de kommer att handla mat på nätet under det 
 kommande året (2014)4. Parallellt med ökad kännedom och praktisk erfarenhet blir  
 även tjänsterna allt bättre; sortimenten bättre anpassade och distributionen mer   
 flexibel vad gäller bland annat tidpunkt för leverans samtidigt som kundservicen,   
 användarvänligheten och leveranssäkerheten blir bättre.

Mdkr

5

10

15

20

25

30

35

40

2003

4,9
6,8

9,0

14,3

17,7

20,4
22,1

25,0

27,7

31,6

37,3

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(Prognos)

nästan  
20 procent 
av konsu
menterna 
tror att De 
kommer att 
hanDla mat 
på nätet  
unDer Det 
kommanDe 
året

marknadsöversikt  |  11

3E-barometern, Q3 2013

4Svensk Distanshandel  
”Mat på nätet – Rapport 2013”



Diagram: Mat på nätet 2013: Andelen som handlat mat på nätet, sid 9

» Stora fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv. I jämförelse med traditionella konsum-  
 tionsmönster, där en hög andel av handeln med dagligvaror sker med egen bil, 
 erbjuder onlinehandeln avsevärda miljövinster i form av minskade utsläpp.  
 Dessutom medför renodlad onlinehandel, till skillnad från traditionell daglig- 
 varuhandel, möjligheter till effektivare resurshantering i form av minskat svinn.

få renoDlaDe onlinehanDlare

Utöver ett antal lokala initiativ är det i princip enbart Coop, MatHem och Mat.se som 
erbjuder möjlighet till onlinehandel av dagligvaror. Coop erbjuder sedan 2008 online-
handel via cooponline.se för kunder i Södertälje, Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö, 
Kalmar, Västerås och Norrköping. Den största enskilda aktören var i slutet av 2013 
MatHem, som bedrivit dagligvaruhandel över internet sedan 2006. Företaget är verk-
samt i Stockholm, Göteborg och Malmö.

ICA Gruppen har i dagsläget ingen gemensam lösning, men ett antal enskilda ICA-hand-
lare har lanserat egna e-handelslösningar. En större gemensam satsning är dock aviserad 
mot slutet av 2014. 

trösklar för etaBlering

Att etablera onlinehandel inom dagligvarusegmentet är kapitalkrävande och för att nå 
lönsamhet krävs långsiktighet och stora satsningar inom infrastruktur och effektivitet i 
alla led; inköp och logistik såväl som IT och distribution. Jämfört med traditionell dag-
ligvaruhandel – med fysiska butiker som primär försäljningskanal – skiljer sig dessutom 
affärsmodellerna åt på flera punkter.
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Sammantaget bidrar dessa faktorer till relativt höga trösklar för etablering från såväl 
befintliga traditionella dagligvaruaktörer som nya, renodlade onlinehandlare.  

skillnaDer oCh likheter mellan online- oCh fysisk  
DagligVaruhanDel

 

process 
och it 
utveckling 
sker i  
symBios.

inköp/
lagerhållning

Butiks/ 
lagerstruktur

Distribution

organisation

it

sortiment/ 
exponering

Behov av lager för att säker-
ställa tillgänglighet av specifik 
produkt/vara.

Butiksläget anpassat för att 
optimera kundströmmarna.
Butikens layout optimerad för 
att kunderna skall passera så 
stor del av sortimentet som 
möjligt.

Distribution för att passa  
behovet i butik, vilket innebär  
att komplexitet skapas med 
antalet butiker och antalet  
centrala/regionala lager.

Organiserade för att passa 
behovet i butik, vilket skapar 
konflikt mellan centralisering 
och kundanpassning

IT-system har adderats som 
komplement till befintlig  
struktur.

Sortiment anpassade till buti-
kernas storlek och möjlighet till 
exponering. Produkter med stor 
volym kräver större exponering.

Inköp mot beställning begränsar 
behov av lagerhållning, vilket i 
sin tur leder till minskade kost-
nader och möjliggör minimalt 
med svinn.

Lagrets läge optimerat för att 
passa distributionen. Lagrets 
layout optimerad för att möjlig-
göra effektivt plock av varor.

Distribution som central del 
av grundtjänsten. Ett regionalt 
lager skapar hög tillgänglighet 
för en stor mängd kunder. Unik 
spårbarhet till slutkund.

Organiserade för att möjliggöra 
effektivt plock och distribution 
samt att vara flexibel i kunder-
bjudandet.

IT som fundamentet i verksam-
heten. Processutveckling och 
IT-utveckling sker i symbios.

Låg kostnad att hantera fler 
produkter samt mycket flexibel 
exponeringsmodell. Sökbar- 
heten skapar stora möjligheter. 
Demokratisk exponering (alla 
produkter får lika stor yta i 
butiken)

traditionell livsmedelsbutik renodlad onlinehandel
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genom att 
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FLÖDET I TRADITIONELL BUTIK FLÖDET PÅ MAT.SE
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Distribution hem till kund

E-butik/Plock

Distributionscentraler/Lokallager

Butiker

Kund Kund

skillnaDer i flöDe mellan Butik oCh online



internationell utBliCk – englanD

England är något av ett föregångsland när det gäller handel med mat och andra dag-
ligvaror över internet. Onlinehandeln utgör där cirka 4 procent av den totala daglig-
varuhandeln, motsvarande ett marknadsvärde om cirka 7,5 miljarder pund. I London är 
andelen ännu större; cirka 10 procent av handeln sker över internet. 

Till de främsta drivkrafterna bakom utvecklingen ligger stora och långsiktiga satsningar 
från två av de största dagligvaruaktörerna, Tesco och Sainsburys, men också från den 
renodlade onlinebutiken Ocado. De tre har valt olika strategier men alla bidragit till 
marknadens utveckling och snabba tillväxt. Tesco var först ut med att erbjuda online-
handel och hemleverans av dagligvaror. Både Tesco och Sainsburys onlinehandeln har 
historiskt byggt på en modell som utgår från att alla varor plockas i de fysiska butikerna. 
Under senare år har dock butikerna kompletterats med s.k. ”dark stores”, stora lager 
optimerade för plockning och vidare distribution. 

Ocado grundades 2000 och har sedan starten fokuserat helt på onlinehandel. Företaget 
har inga fysiska butiker utan allt plock utgår från något av de två stora centrallager som 
ligger strategiskt utplacerade. Tillsammans täcker de två lagren 70 procent av Englands 
befolkning. Tillväxten har varit god under alla år, men tagit extra fart de senaste åren. 
Mellan 2010 och 2012 ökade omsättningen med 30 procent. 

Tillväxten framöver väntas vara fortsatt stark och onlinehandeln väntas vara det snab-
bast växande segmentet inom dagligvaruhandeln. Institute of Grocery Distribution 
(IGD) spår en årlig tillväxt fram till 2017 om cirka 15 procent. Onlinehandelns andel 
beräknas då uppgå till 7 procent, med ett marknadsvärde om cirka 15 miljarder pund.

DagligVaru- 
marknaDen i  
sVerige
Den traditionella svenska dagligva-

rumarknaden kännetecknas av stabil 

men relativt låg tillväxt, vilket gör 

konkurrensen om marknadsandelar 

hård. Totalt omsatte marknaden under 

2013 cirka 250 miljarder kronor, en 

ökning med 2 procent jämfört med 

föregående år. Storstadsregionerna, 

Stockholm, Göteborg och Malmö står 

för en betydande del av den totala 

handeln.

De största aktörerna, ICA, Axfood, 

Coop och Bergendahls står tillsammans 

för cirka 75 procent av marknaden. 

Konkurrensen på marknaden har 

under senare år ökat, framför allt  

beroende på ökad etablering av låg-

priskedjor, men också till följd av nya 

inslag i form av färdiga middags-

lösningar levererade direkt hem till 

dörren. 

marknadsöversikt  |  15



kokaIhop medIa aB
Matsajter och receptsamlingar hör idag till de mest besökta sidorna på internet. Allt 

fler hemmakockar använder internet som komplement till den traditionella kokboken 

för att söka information och få inspiration till matlagningen.

Flera av de största matsajterna ägs idag av aktörer med nära koppling till dagligvaruhan-
deln. Exempelvis ägs Tasteline av MatHem, icakuriren.se kontrolleras av ICA Gruppen 
och Kokaihop.se och Spisa.nu av Matse Holding AB. Utöver att bidra med inspiration 
erbjuder de en bra plattform för såväl intern som extern marknadsföring. 
 
marknaD i stark tillVäxt

I takt med att besökarna blivit fler har även intresset från annonsörer ökat. Under 2012 
ökade den totala svenska annonseringen på internet med hela 18,9 procent. Totalt inves-
terades 7,7 miljarder i onlineannonsering under 2012. De totala medieinvesteringarna 
uppgick till knappt 32 miljarder, vilket innebär att annonseringen på Internet nu står för 
nästan en fjärdedel av all annonsering (24,1 procent).5
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Källa: IRM, Institutet för Reklam- och Mediestatistik 

Mediakakan 2012
Andelen av medieinvestering i Sverige

Internet: 24,1%

Butiksmedia: 0,3%

Utomhus: 3,2%

Dagspress: 21,6%

Gratistidningar: 7,9%

Tidsskrifter: 5,5%

Bilagor: 1,5%

Kataloger: 1,5%

Direktreklam: 12,1%

Radio: 2,1%
Bio: 0,4%

TV (inkl text-TV): 18,6%

Mobilmarknadsföring: 1,2%

totalt  
investe 
raDes 7,7 
miljarDer  
i online 
annonse
ring unDer 
2012. 

5http://www.internetstatistik.se/
artiklar/internetannonsering-
en-star-nu-for-en-fjardedel-av- 
de-totala-medieinvesteringarna/
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sVeriges största mat- oCh reCeptsajter6

mytaste  
(hittarecept.se)

tasteline.com

alltommat.se

kokaihop.se 

matklubben.se

icakuriren.se

spisa.nu

401 000 

390 000

329 000

199 000 (+ 45 000 från app) 

150 000

149 000

61 000

En sökmotor för recept 

Recept- & matsajt

Tidning och sajt

Recept- & matsajt,  
medlemsdriven

Kopplad till My taste

Forma Publishing Group AB

Ingår i Kokaihop Media AB

webbplats unika webbläsare v 9 2014 kommentar

640 000
Antal medlemmar  
på Kokaihop.se

6www.kiaindex.net v 4 2014  
(http://www.kiaindex.net/?kyear= 
2014&kweek=4&categories[]= 
8&site_name=&filter=1)



cold cargo sweden aB
Åkeribarometern för kvartal 4 2013 visar att inom delbranscherna, bud, post och 

pakettransporter tror majoriteten att efterfrågan kommer att öka.  

Samma sak inom närdistribution/kretstrafik, miljöservice och renhållning. Däremot för-
väntar man sig minskad efterfrågan inom bygg-och anläggning och bohag- och kontors-
flyttning.
 
konsumenten är Dagens logistikChef

Konsumenterna väljer att handla på nätet för att de inte har tid att gå i butik samt att de 
får ett bättre och långsiktigt hållbart totalerbjudande. Då får inte leveranserna försvåra 
för kunderna. Detta är Cold Cargos marknad och den växer snabbt; e-handeln i Sverige 
ökade med 17 procent under 2013.

Hemdistribution av livsmedel och dagligvaror från Mat.se utgör grunden i Cold Cargos 
verksamhet. Det finns en mycket god potential att vidareutveckla konceptet med hem-
leverans och kringtjänster anpassade till konsumentens vardag. 

Med de transportfordon som Cold Cargo använder, kyla upp till 3,5 ton, finns det en 
marknad utanför hemleveranser, t.ex. distribution av dagligvaror i leverantörsledet. De 
större lokala (Göteborg) kylbilsföretagen ser en utveckling där orderingången ökar och 
att deras egen kapacitet inte kommer räcka till om utvecklingen fortsätter i samma takt 
som idag.

Cold Cargo AB ser positivt på utvecklingen, och kan ta marknadsandelar utöver upp-
draget för Mat.se.
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Delbransch  13-Q4

1. Bohag- och kontorsflyttning  -9,1

2. Budförsändelser/post/småpaket 69,2

3. Bygg- och anläggning  -30

4. Kyl- och frystransporter  6,3

5. Miljöservice och renhållning  15

6. Skogstransport  14,3

7. Fjärrtrafik  1,5

8. Närdistribution/kretstrafik  25,4

9. Annat  -21,4

Alla delbranscher  2,8
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nettotal aVseenDe förVäntningar om efterfrågan uppDelaD på  
DelBransCher. DelBransCher meD få sVaranDen har inte tagits meD. 

4,4
Antal stopp i snitt  
per timme under  
januari 2014.

Åkeribarometern, kvartal 4, 2013, sid 6



Matse Holding AB är en koncern bestående av Matse AB, Cold Cargo Sweden AB, 

Kokaihop Media AB och Spisa Nu i Göteborg AB. Moderbolaget äger, driver och kon

trollerar dotterbolagen, samt ska tillvarata synergierna mellan bolagen. Bonheur AB, 

det tidigare moderbolaget kommer att fusioneras upp till Matse Holding AB. 

matse aB

Matse AB driver fullsortimentsbutiken Mat.se. Det övergripande målet är att erbjuda 
kunderna en upplevelse som genomsyras av enkelhet och inspiration samt att de sparar 
tid, pengar och miljön. 

Mat.se är i dag den ledande aktören på nätet i Göteborg. Bolaget har ett attraktivt erbju-
dande med fri hemleverans vid order över 500 kronor.

kokaihop meDia aB

Kokaihop Media AB, med de matinspirerande sajterna och apparna Kokaihop.se och  
Spisa.nu, är i dag tillsammans en av Sveriges största digitala plattformar inom mat & 
dryck. Med över 640 000 medlemmar och drygt 26 000 recept inspirerar vi våra svenska 
hushåll varje dag. Varje vecka har Kokaihop Media över 300 000 unika besökare och ut-
gör därmed en attraktiv annonsplattform och intäkterna kommer främst från annonsörer. 

Kokaihop.se lanserades i september 2007 av Mikael Andersson och Kimmo Björnsson 
med ambitionen att skapa en naturlig mötesplats på internet för Sveriges hemmakockar. 

Verksamhets-
BeskrIVnIng 
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MATSE HOLDING AB

BONHEUR AB

KOKAIHOP 
MEDIA AB

SPISA NU I 
GÖTEBORG AB

MATSE AB

COLD CARGO 
SWEDEN AB



2011 blev Kokaihop.se utsedd till Sveriges bästa matsajt av branschtidningen Internet-
world efter att ha klättrat på Topp 100 Sveriges bästa sajter 2009 och 2010.

ColD Cargo sweDen aB 

Cold Cargo Sweden AB erbjuder kostnadseffektiva hemleveranser som möter dagens 
och framtidens krav. För att säkra precision och kvalitet i hemleveranser för Mat.se bild-
ades 2013 Cold Cargo Sweden AB.

Våra styrkor

A: Effektivitet genom tydligt fokus på IT och logistik

B: Skalbart koncept som möjliggör kostnadseffektiv expansion 

C: Stabil finansiell ställning

D: Goda synergier mellan verksamheterna/bolagen
 – Eget media: Kokaihop.se och Spisa.nu
 – Eget bolag med kylbilstranporter

historik

Bonheur AB bildades i november 2011 för att äga och driva Matse AB, Cold Cargo Sweden 
AB och Kokaihop Media AB. Matse Holding AB förvärvade Bonheur AB i december 2013.

sveriges 
Bästa mat
sajt 2011
Kokaihop.se blev  
utsedd till Sveriges  
bästa matsajt 2011  
av branschtidningen 
Internetworld
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GBG

STHLM

November 
2011 bildades 
koncernen.

Augusti 2012 
lansering i 
Göteborg

Juli 2012 
testpiloter 
i Göteborg

April 2014 
lansering i 
Stockholm



reVolutionera

Mat.se lanserades i juli 2012 och har snabbt vuxit till den ledande aktören i Göteborg. 
Matse AB levererar till drygt 3 000 hushåll i månaden och har totalt cirka 13 000 kunder 
i göteborgsområdet, från Kungälv, Angered och Lerum till Mölnlycke, Kungsbacka och 
Onsala. Nästa steg i utvecklingen är bygga marknad Stockholm. En testperiod inleddes 
i slutet av mars och publik lansering den 14 april 2014.
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matse holDing aB

strategi

Matse Holding AB och dess dotterbolag ska växa organiskt eller genom förvärv på såväl 
den nationella som den internationella marknaden. Bolaget ska också verka för att stärka 
dotterbolagens konkurrenskraft genom att stödja samverkan och synergier.

matse aB

strategi

Grundstrategin är enkelhet i alla led, rätt prisnivå och att göra det så friktionsfritt som 
möjligt för besökare att omvandlas till betalande kunder. För att lyckas leverera en tjänst 
som överträffar kundernas förväntningar med hög kvalitet, ett komplext flöde av ett 
stort antal artiklar samt leveransprecision, krävs att alla steg i kedjan är enkla.  

marknaDens Bästa kunDuppleVelse

Målsättningen är att kunderna alltid får exakt vad de har beställt, inga ersättnings-
varor, samt med en mycket hög leveransprecision. Genom det unika färskvaruflödet, 
med nattorder utefter vad som ska levereras nästa dag, är svinnet minimalt och kunden 
får i princip en direktleverans från leverantören. Varor mellanlagras bara några timmar 
innan de plockas och skeppas ut till kunden.

En studie7 visar att det e-handelskunder irriterar sig mest på är avgifter. Kunderna öns-
kar att det pris som visas i butik är vad du betalar för varan. Vid köp överstigande 500 
kronor har Bolaget därför valt att ha fraktfritt och inga övriga tillkommande avgifter. 
Prisnivån är en känslig faktor och prisbilden på Mat.se ska spegla en medelstor traditio-
nell livsmedelsbutik.

13%
Andelen ekologiska  
varor som säljs på  
Mat.se

verksamhetsBeskrivning  |  22

7 Svensk Distanshandel,  
Mat på nätet – Rapport 2013



organisk tillVäxt

Med en kundupplevelse av kvalitet från klick till leverans ska Matse AB växa organiskt 
genom kundförflyttning från traditionell handel mot e- handel samt att vara kundens 
första alternativ och därigenom ta marknadsandelar från e-handelskonkurrenter. Geo-
grafisk expansion och utökning av leveransradien i befintliga områden är ytterligare en 
strategi för att växa.

Nedan visualiseras strategin

 

organisation

Nedan redovisas den operativa strukturen för Matse Holding AB. Bolaget leds av verk-
ställande direktören med stöd av en ledningsgrupp som tillika är grundarna och består av 
marknad och kvalitetschef, IT-front-end och försäljning, IT-back-end och finanschef samt 
operationschef. Samtliga personer i ledningsgruppen är anställda i koncernen. Medlem-
marna av ledningsgruppen ansvarar för de avdelningar som framgår av organisations-
schemat nedan.
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Marknadsavdelningen leds av en marknadschef och avdelningen ansvarar för marknads-
föring, marknadsanalys, kvalitet och Investor Relations. IT-front-end/Försäljning leds 
av en försäljningschef med ansvar för att öka konvertering, snittkassens utveckling och 
kundtjänst. IT-back-end/Finans leds av en finanschef och avdelningen ansvarar för ut-
veckling och drift av ett eget utvecklat affärssystem IT- relaterade processer som påver-
kar den dagliga verksamheten samt redovisning, rapporter, budgetarbete samt månads , 
kvartals  och årsbokslut. Operationsavdelningen leds av en operationschef och avdelning-
en ansvarar för Bolagets varulager och samtliga varuflöden inklusive transportbolaget 
Cold Cargo. Inköpsavdelningen leds av en inköpschef och avdelningen ansvarar för varu-
försörjning och sortiment. Bolagets huvudkontor och lagerlokal är belägna på J A Pripps 
Gata 2 i Västra Frölunda.

personal

Vid årets slut 2013 hade Matse AB 17 anställda. Bolagets anställda har god erfarenhet 
från respektive ansvarsområde. Matse AB fokuserar på tillväxt och i takt med att för-
säljningen ökar så kommer det att behövas anställa ytterligare personal inom främst 
marknadsföring och lager/logistik. Matse ABs strategi är att ha mycket hög kompetens 
inom varje roll. På detta sätt drivs varje funktion autonomt och med hög effektivitet och 
kvalitet.

I syfte att uppmuntra de anställda att bidra till Matse ABs utveckling har fast anställda 
erbjudits att köpa teckningsoptioner, för ytterligare information om teckningsoptionerna 
se avsnittet ”Teckningsoptioner”.

teknologi

Matse AB har utvecklat ett eget lager  och logistiksystem som är integrerat i Bolagets 
affärssystem. Genom att utveckla egna system kan Matse utveckla systemen i harmoni 
med processerna. En stark fördel i en verksamhet som bygger på kontroll över flödet 
och kontinuerliga förbättringar. Systemen är speciellt utformade för Bolagets specifika 
logistik och saknar i princip helt licenskostnader. Redan idag kan utvecklingskostnaden 
relativt inköpta system räknas hem, en vinst som ökar i takt med att verksamheten växer.

Utvecklingsmodellen bygger en låg kostnad för etableringar av nya distributionscenter 
via flera faktorer:

    » Systemen har en skalfördel, allt är centralt

    » Ingen speciell hårdvara krävs, prisvärd konsumenthårdvara kan användas 

    » I stort sett inga externa licenskostnader

    » Inga externa konsultkostnader krävs för etablering
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inköp

Matse AB har som mål att tillhandahålla ett sortiment som möter kundernas samlade 
behov. Kunderna ska inte behöva åka och handla för att de inte hittar de varor de önskar 
köpa. Matse jobbar idag med cirka 40 leverantörer med Bergendahls som huvudleveran-
tör. En stor del av sortimentet köps in på natten efter alla kundorder är lagda. Dessa varor 
levereras på morgonen och plockas, packas och levereras samma dag. Kunden får färska 
varor och svinnet är minimalt.

kValitet

Då kunderna inte plockar varorna själva måste Matse AB alltid överträffa kundernas 
förväntningar vad gäller kvalitet. Kvaliteten nås genom en mycket god marginal vad gäl-
ler bäst-före- datum samt genom ett nära samarbete med de bästa lokala leverantörerna 
av bland annat fisk, frukt och grönt, kött samt bröd. Dessa varor beställs på natten när 
alla kundorder är lagda i exakt den kvantitet som levereras ut kommande dag. Hyllorna 
är tomma och varor är slut när plocket är klart för dagen. Kort sagt, det går inte att få 
färskare varor.

kostnaDsfokus

För att tillhandahålla denna tjänst till rätt kostnad krävs det att lager, plock och leverans 
kostar mindre eller lika mycket som en traditionell butik. Alla processer måste optimeras 
och när möjligt används globala resurser för att nå låga kostnader. Lagren är bemannade 
utifrån behov och orderingång, vilket skapar flexibilitet utan att det driver kostnader.

lager

Bolagets lagerlokal och huvudkontor är beläget i Göteborg i Pripps gamla bryggeri i 
Västra Frölunda. Strategiskt väl placerat för att nå stora trafikleder och nära centrum. 
Ett nytt lager är färdigställt i Årsta utanför Stockholm och även det har en mycket gynn-
sam placering för att klara en god och effektiv distribution till ett stort område i och 
runt Stockholm. 

Båda lagren finns i fastigheter där det finns möjlighet att expandera ytan allteftersom 
verksamheten växer. Under sommaren 2013 fördubblades ytan för kyl och frys i Göte-
borg och en kyld stagingyta säkrar en obruten kylkedja från lagret till kunden. 

Verksamheten i lagret är i en ständig utvecklingsprocess. Som plockverktyg används 
iPad vilket ger möjlighet till att snabbt införa förändringar i systemstöd som direkt re-
flekteras i lagerarbetet. Mycket av arbetet hittills har inriktats på stabila processer som 
medför säkerhet i arbetet med hjälp av streckkodsläsning och kontrollsiffror. Samtidigt 
pågår ett kontinuerligt arbete med effektivisering för att införa nya arbetssätt som till-
varatar skalfördelarna vid ökade volymer. 

verksamhetsBeskrivning  |  25



Kostnadseffektivitet i lagret är vital för verksamheten. Alltifrån inköp, mottagning, 
plock, uppställning, utlastning och distribution optimeras kontinuerligt för att mini-
mera kostnader i hela kedjan. Genom att arbeta med ett sammanhängande elektroniskt 
system hela vägen ner till plock finns möjligheten att hela tiden anpassa systemet för att 
på bästa sätt stödja lagerarbetet. Att kontinuerligt arbeta med att hålla lagernivåerna 
låga är en annan viktig del för att hålla kostnaden nere.

DistriBution

Mötet med kunden är mycket viktigt för totalupplevelsen. Strategin för att säkerställa 
detta är att driva ett bolag (Cold Cargo Sweden AB) som fokuserar på transporterna 
med så hög kvalitet och så effektivt som möjligt. Matse AB är en prioriterad kund, men 
externa uppdrag är viktiga för att öka utnyttjandegraden av fordonen.

Även för distributionen kommuniceras transportuppdragen via iPad där chaufförerna 
får uppgifter om lastning, lossning, rutter och tider via iPad. Detta ger också möjlighet 
att följa varje distributionsrunda centralt och på det sättet leda trafiken i realtid med 
kunskap om var varje fordon befinner sig och hur uppdraget fortskrider.

marknaDsföring

Bolagets marknadsföring syftar till att bygga kännedom och lojalitet samt driva trafik 
till Mat.se. Detta görs genom olika aktiviteter såsom radio- och TV- reklam, annon-
sering i print och online (Kokaihop.se och Spisa.nu samt utvalda sajter med geogra-
fisk styrning), sökmotoroptimering, sökmotormarknadsföring, e- postmarknadsföring,  
direktmarknadsföring samt kampanjer och samarbeten med leverantörer. Varje enskild 
aktivitet ställs mot de övriga för att identifiera den mest effektiva marknadsmixen.
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ColD Cargo sweDen aB

Vision

Cold Cargo AB ska bli marknadsledande i Sverige inom tempererade transporter med 
100% nöjda kunder varje dag. 

affärsiDé

Cold Cargo AB ska vara en framstående leverantör av snabba och säkra tempererade 
transporter.

strategi

Bolagets primära uppdrag bygger på samarbetet med Matse AB. Att med hög kvalitet 
utföra transporter av livsmedel, samt att ansvara för Matse AB distributionskedja till 
slutkund. För att utnyttja bilarnas fulla kapacitet och därmed också kunna få största 
lönsamhet kommer Cold Cargo metodiskt söka externa transportuppdrag inom det 
tempererade transportsegmentet. Prioriteringsordningen för dessa uppdrag är:

 1. Fasta körningar på tillsvidare eller visstidsavtal. 

2. Expresskörningar, fjärr 

3. Bud och övriga korta uppdrag lokalt

Cold Cargo har egna resurser för att klara Matse ABs basbehov av transporter och anlitar 
partnertransportörer för att hantera toppar i distributionsbehovet.

kokaihop meDia aB 

Vision

Göra varje stund i köket till en glädjestund. Grundtanken med Kokaihop.se och Spisa.
nu är att inspirera hemmakockar och göra det roligare att laga mat.

Kokaihop.se är en naturlig mötesplats på internet för Sveriges hemmakockar. Här finns 
recept, forum, matbloggar, matsedlar, efterlysningar och redaktionellt innehåll. Med 
respons i form av betyg, kommentarer, tips och råd från likasinnade flödar inspirationen 
och nya recept och smakupplevelser skapas.

Spisa.nu har professionella recept och bilder vilket tilltalar en annan grupp av besökare. 
Här finns också en av världens största faktasamlingar om varufakta samt en dryckes-
guide som ger hjälp att matcha rätt dryck till recept.
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I slutet av 2010 lanserades Kokaihop som app till smarta telefoner och den finns nu in-
stallerad i 800 000 telefoner. Appen innehåller hela receptdatabasen från Kokaihop.se 
och uppdateras kontinuerligt. Den är en källa till inspiration och ett perfekt hjälpmedel. 
Appen fungerar lika bra i butik som utanför då den inte kräver nättillgång. Appen är 
mycket uppskattad och har högst snittbetyg av samtliga appar inom sin kategori

Digital marknadsföring blev 2012 den största mediekanalen i Sverige. Den gick om TV 
och står i dag för mer än 24 procent av medieutrymmet i Sverige. 

Kokaihop.se erbjuder ett brett och effektivt utbud av produkter, allt från banners och 
nyhetsbrev till skräddarsydda lösningar och exponering i smarta telefoner.

synergier kokaihop meDia aB oCh matse aB

Intresset för att annonsera och vara aktiv på internet har ökat under åren. Idag har flera 
av de stora varumärkesägarna egna key accounts för de digitala butikerna som även 
jobbar med den digitala marknadsföringen. Detta ger en mycket intressant situation där 
leverantörer till Matse AB kan göra unika varumärkeskampanjer via Kokaihop Media 
som även skapar försäljning via Mat.se.
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Den nuvarande koncernstrukturen skapades inför listningen på NASDAQ OMX First

North genom att det nybildade bolaget Matse Holding AB, utan tidigare verksamhet,

förvärvade Bonheur AB genom en apportemission och därmed blev moderbolag i

koncernen.

Denna finansiella översikt baseras av ovanstående skäl på proforma för koncernen Matse
Holding AB för året 2013.

Matse Holding AB är nybildat och har inte ännu avslutat sitt första räkenskapsår. Bolaget 
kommer enbart att omfatta koncernledningsfunktion och styrelse, samt förvaltning av 
dotterbolag, varumärken, immateriella rättigheter och kapital.

Matse Holding AB har sedan Bolaget grundades 2013 genomfört en nyemission om ca 
60 miljoner kronor. Denna nyemission skedde till en ”pre-money”-värdering om ca 185 
miljoner kronor (motsvarande en ”post-money”-värdering om ca 245 miljoner kronor), 
vilket motsvarar 14 kronor per aktie.

Bolagets likvida medel uppgick per den första mars 2014 till 52 Mkr (inklusive likviden 
från senaste nyemissionen). Styrelsen anser att bolagets likvida medel är tillräckliga för 
att med nuvarande planer, med god marginal, finansiera verksamheten för de närmaste 
12 månaderna.

förVäntaD utVeCkling

Matse Holding AB räknar med att kunna uppvisa ett positivt resultat första halvåret 
2016 med en årsomsättning på 400 miljoner. Som jämförelse omsätter en enskild ICA 
Maxi-butik 200-700 miljoner.
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resultat- oCh Balansräkning

Resultat- och balansräkning redovisas för Matse Holding AB som koncern pro forma för
2013, första årsredovisningen kommer avse 2014.

För historik redovisas Matse AB, då det är det mest signifikanta dotterbolaget för 2012-
2013. För att åskådliggöra historiken för övriga dotterbolag hänvisas till respektive dotter-
bolags offentliga årsredovisningar.
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resultaträkning

ksek 2013 jan-DeC  2013 jan-DeC 2012 jan-DeC

 matse holding aB matse aB matse aB

 Pro forma koncern

Omsättning 66 065  59 231  13 754

Kostnad för sålda varor  -47 643  -46 823  -11 977

Bruttoresultat 18 422  12 408  1 777

Rörelsens kostnader  -41 536  -36 768  -19 405

rörelseresultat före  
avskrivningar -23 114  -24 360  -17 628

Avskrivningar  -18 529  -463  -160

rörelseresultat -41 643  -24 823  -17 788

Finansnetto -92  -8  -2

resultat efter  
finansiella poster -41 735  -24 831  -17 790

Aktuell skatt / uppskjuten skatt 0  0  0

Bokslutsdispositioner  0  0  3 466

periodens resultat -41 735  -24 831  -14 324
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Balansräkning

ksek 2013-12-31  2013-12-31  2012-12-31

 matse holding aB  matse aB  matse aB

 Pro forma koncern

tillgångar

Immateriella 
anläggningstillgångar 127 879  0  0

Materiella 
anläggningstillgångar 2 887  2 887  1 680

Finansiella 
anläggningstillgångar 1 819  821  800

summa 
anläggningstillgångar 132 586  3 708  2 480

Varulager m.m.  1 494  1 444  1 100

Kortfristiga fordringar  4 394  2 938  4 859

Likvida medel  56 480  3 110  1 424

summa 
omsättningstillgångar 62 369  7 493  7 383

SUMMA TILLGÅNGAR 194 955  11 201  9 862

eget kapital  
oCh skulDer

Eget kapital 183 521  50  50

Minoritetsintresse  195 0 0

Långfristiga skulder  0  5 241  5 621

Kortfristiga skulder  11 239  5 909  4 192

summa eget kapital 
oCh skulDer 194 955  11 201  9 862

ställda säkerheter

Bankgaranti 800  800  800



kommentar till resultat- oCh Balansräkning

De stora immateriella tillgångarna i Matse Holding AB beror till största delen på förvärv 
av Kokaihop Media AB år 2011 samt förvärv av Bonheur AB via apportemission år 2013. 

Avskrivningarna i Matse Holding AB avser till största delen ovan nämnda förvärv. 
Avskrivningstiden på dessa är mellan 5 och 10 år.

Bokslutsdispositionerna i Matse AB 2012 avser koncernbidrag från Kokaihop Media AB. 
2013 är detta 0 då det tillfördes ett annat bolag i koncernen.

De långfristiga skulderna i Matse AB avser endast koncerninterna skulder, således hade 
Matse Holding AB 2013-12-31 inga långfristiga skulder.
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aktiekapital

Matse Holding ABs aktiekapital uppgår till 625 000 kronor fördelat på 17 500 000 ute-
stående aktier. Enligt Matse Holdings bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till lägst 
500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor och antalet aktier till lägst 14 000 000 och 
högst 56 000 000. Aktiernas kvotvärde är, avrundat, 0,036 kronor (1/28 kronor). Bola-
get har endast ett aktieslag och samtliga aktier har lika rätt till utdelning och överskott 
vid likvidation samt berättigar till en röst per aktie.

Aktierna i Matse Holding AB är inte, och har inte varit, föremål för erbjudande till 
följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Aktierna har inte varit föremål 
för något offentligt uppköpserbjudande. Aktierna har getts ut i enlighet med svensk lag-
stiftning och är denominerade i svenska kronor. Det finns inga inskränkningar i rätten 
att fritt överlåta aktier.

inCitamentsprogram

Vid en extra bolagsstämma den 4 april 2014 beslutades att införa ett incitamentspro-
gram riktat till anställda i bolaget. Incitamentsprogrammet baseras på emission av högst  
900 000 teckningsoptioner. De anställda kommer erbjudas rätt att välja mellan att erhålla 
personaloptioner eller värdepappersoptioner. Varje option ger rätt att senast den 15 april 
2017 teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs av 20 kronor. Personaloptions-
alternativet ger rätt att utnyttja en fjärdedel av erhållna optioner efter ett år, ytterligare 
en fjärdedel efter två år och resterande optioner i samband med att optionerna löper ut. 
Värdepappersoptionsalternativet ger rätt att teckna aktier under hela löptiden. Värde-
pappersoptionerna emitteras till kursen 1,50 kr per option, vilket motsvarar bedömt 
marknadsvärde baserat på Black & Scholes värderingsformel. Personaloptionerna ställs 
ut vederlagsfritt. Emissionen av teckningsoptioner är ännu inte registrerad hos Bolags-
verket. Om samtliga 900 000 teckningsoptioner ges ut och utnyttjas för nyteckning av 
aktier kommer de nyemitterade aktierna utgöra ca 4,9 procent av aktiekapitalet. 

aktiekaPital och ägarförhållanden  |  33

aktIekapItal och 
ägarförhållanden 



BemynDiganDe

Styrelsen har ett bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma och 
med eller utan företrädesrätt fatta beslut om nyemission av aktier mot kontant betal-
ning, kvittning eller apport. Om nyemission sker utan företrädesrätt och mot kontant 
betalning får emissionen avse högst 10 procent av nuvarande aktiekapital, d v s  högst  
1 750 000 nyemitterade aktier.

aktiekapitalets utVeCkling

Aktiekapitalet i Matse Holding AB har sedan Bolaget bildades 2013 förändrats i enlighet 
med vad som framgår av nedanstående tabell. Beloppen avseende aktiekapital och kvot-
värde är avrundade. Aktiens exakta kvotvärde är 1/28 kronor, dvs. ca 0,036 kronor. 
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aktiekapitalets utVeCkling

åtgärd förändring ack. aktie- förändring ack. antal kvotvärde
 aktiekapital (kr)  kapital (kr) antal aktier aktier (kr)  

Bolagsbildning (2013) +50 000       50 000 +50 000 50 000 1

Split (2013) --- 50 000 +1 350 000 1 400 000 0,036

Nyemission (2013) +153 061,25       203 061,25 +4 285 715 5 685 715 0,036

Apportemission (2013) +421 938,75       625 000 +11 814 285 17 500 000 0,036



hanDel på first north

Matse Holding AB:s aktie handlas på First North under kortnamnet MAT. Aktien har 
ISIN-kod SE0005505880. ICB-klassificeringen ([x]) är [x] ([x]).

Remium, som är medlem vid och har avtal med NASDAQ OMX Stockholm AB, är cer-
tified adviser för Matse Holding AB. En certified adviser granskar bolag vars aktier ska 
tas upp till handel på First North. NASDAQ OMX Stockholm AB godkänner ansökan 
om upptagande till sådan handel. NASDAQ OMX Stockholm AB:s övervakningsfunk-
tion (”surveillance”) ansvarar för att kontrollera att både bolag och certified advisers 
lever upp till regelverket på First North. Surveillance övervakar även handeln på First 
North. Remium äger inte några aktier i Bolaget utöver eventuella innehav som härrör 
till tjänsten likviditetsgaranti.

aVstämningsBolag

Matse Holding AB är ett avstämningsbolag och dess aktier är registrerade i ett avstäm-
ningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Bola-
get och dess aktier är anslutna till VPC-systemet med Euroclear som central värdepap-
persförvarare och clearingorganisation. Euroclear för även Matse Holdings aktiebok. 
Aktieägarna erhåller inte några fysiska aktiebrev, utan transaktioner med aktierna sker 
på elektronisk väg genom registrering i VPC-systemet av behöriga banker och andra 
värdepappersförvaltare.
 

största aktIeägare
aktieägare  proCent  aktier

Namaste Holding AB  33,75 % 5 907 143

Gavia Food Holding AB  32,90 %  5 757 142

UBS för kunders räkning  11,98 %  2 097 210

Bank Morgan Stanley AG för kunders räkning  3,11 % 544 000

Nordea Bank S.A för kunders räkning  2,29%  400 000

Förvaltnings AB Hummelbosholm  1,05%  183 000

Catella Bank SA för kunders räkning  0,91%  160 000 

Alarik Förvaltning AB  0,86%  150 000

Mexor i Skellefteå AB 0,46 % 80 000

Mats Eriksson 0,46 % 80 000

Övriga  12,24 %  2 141 505

Totalt  100 %  17 500 000
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styrelse, ledande  
BefattnIngshaVare 
och reVIsorer 

styrelse
Matse Holding  AB:s styrelse består  
för närvarande av fem ledamöter 
valda av extra bolagsstämma den  
5 april. Styrelsens arbete leds av dess 
ordförande. Efter det att Bolaget listats 
på First North avses en valberedning 
med representanter för Bolagets större 
aktieägare utses för att lämna förslag 
på styrelse till kommande årsstämma. 
Till styrelsens ordförande och till  
ledamot som inte är anställd i Bolaget 
utgår ett årligt styrelsearvode om  
75 000 kronor. 

* Styrelseledamöternas aktieinnehav 
är angivna per den 25 april 2014.

luDwig mattsson
1983 | Styrelseordförande

Magisterexamen i Nationalekonomi 
från Handels högskolan i Stockholm 
Vd/Styrelseledamot Gavia Food 
Holding AB

Övriga uppdrag: Adapta Fastigheter 
AB Styrelseordförande, SEFA AB 
Styrelseledamot, FactoringGrup-
pen AB Styrelseledamot, SNLTD 
Sweden AB (Zócalo) Styrelse-
ledamot, Änglagårdens Fastighets-
utveckling AB Styrelseledamot

Aktieinnehav (via bolag)*: 921 143

kimmo Björnsson
1978 | Styrelseledamot

Entreprenör inom IT-företag  
sedan 1999.

Aktieinnehav (via bolag)*: 1 181 428

mats mattsson
1975 | Styrelseledamot

Magisterexamen Nationalekonomi 
(Master of Science) vid Handelshög-
skolan i Göteborg. 

VD/CEO, Swedeponic Holding AB

Övriga uppdrag: Gavia Food 
Holding AB, delägare, styrelseleda-
mot, Swedeponic Holding AB, VD, 
styrelseledamot, Swedeponic Sverige 
AB, styrelseordförande, Lommen 
Holding AB, delägare, styrelsele-
damot, Gavia India AB, suppleant, 
Pamajelu Aktieinvest AB, suppleant, 
Lommen Invest AB, styrelseleda-
mot, Bonheur AB, styrelseledamot, 
Grönsaksmästarna Nordic AB, 
styrelseledamot.

Aktieinnehav (via bolag)*: 921 143

miCael Dahlén
1973 | Styrelseledamot

Doktor i ekonomi från Handels-
högskolan.

Professor i ekonom med inriktning 
på marknadsföring vid Handelshög-
skolan i Stockholm och författare.

Övriga uppdrag: Go Figure  
Sverige AB (ägare)

Aktieinnehav*: 0

mikael anDersson
1976 | Styrelseledamot

Entreprenör inom digital media  
och IT sedan 1999. IT-Konsult,  
IBM Svenska AB.

Aktieinnehav (via bolag)*: 1 181 428
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lednIng

Övrig information om 

styrelsemedlemmar och 

ledande befattningshavare 

avseende förhållanden  

sedan den 1 januari 2009.
Ingen av styrelsens ledamöter eller 
ledande befattningshavare har varit 
inblandad i konkurs eller likvidation 
(när fråga varit om obestånd) i egen-
skap av styrelseledamot eller ledande 
befattningshavare. Ingen styrelseleda-
mot eller ledande befattningshavare 
har dömts i något bedrägerirelaterat 
mål. Inte heller har någon anklagelse 
och/eller sanktion utfärdats av myn-
dighet eller yrkessammanslutning mot 
någon av dessa personer.

Ingen styrelseledamot eller ledande 
befattningshavare har förbjudits av 
domstol att ingå som medlem i ett 
bolags förvaltnings-, lednings- eller 
kontrollorgan eller att ha ledande eller 
övergripande funktioner hos ett bolag. 
Ingen av styrelseledamöterna eller de 
ledande befattningshavarna är berätti-
gad till några förmåner i samband med 
upphörande av uppdrag som styrelsele-
damot eller ledande befattningshavare 
(utöver vad som följer av bestämmelser 
i de ledande befattningshavarnas 
anställningsavtal om anställningsför-
måner under uppsägningstid).

*De ledande befattningsinnehavarnas 
aktieinnehav är angivna per den 25 
april 2014. 

reVIsor
magnus götenfelt
1963 | Auktoriserad revisor

PWC är revisor i Matse Holding AB och dess dotterbolag.

kristian hamBerger
1965 | Operations

Maskinteknisk linje, Lin köpings 
Tekniska Högskola.

Konsult inom logistik och  
managment, VD, Alfakonsult.

Aktieinnehav (via bolag)*: 1 181 428

kimmo Björnsson
1978 | Finance

Entreprenör inom IT-företag  
sedan 1999.

Aktieinnehav (via bolag)*: 1 181 428

måns Danielson
1964 | CEO

Industriell ekonomi, Chalmers  
Tekniska Högskola

Tidigare CEO Discovery Food Ltd,  
Santa Maria Operations Director  

Aktieinnehav (via bolag)*: 1 181 428

anDers jaCoBsson
1965 | Marketing

IHM Business School. 

Har tidigare arbetat på reklam-
byrå och sedan 2000 drivit egen 
verksamhet.

Aktieinnehav (via bolag)*: 1 181 428

mikael anDersson
1976 | Sales

Entreprenör inom digital media  
och IT sedan 1999. IT-Konsult,  
IBM Svenska AB.

Aktieinnehav (via bolag)*: 1 181 428



Matse Holding AB är ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 

5569421620 vilket registrerades vid Bolagsverket den 20130911 under dåvarande 

namnet Goldcup 9010 AB. Bolagets associationsform är aktiebolag och regleras av 

aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

legal struktur

Koncernen består av moderbolaget Matse Holding AB, de helägda dotterbolagen Bonheur 
AB, Matse AB, Kokaihop Media AB samt Spisa Nu i Göteborg AB. I koncernen ingår även 
dotterbolaget Cold Cargo Sweden AB som ägs till 90 procent av Matse Holding AB. VD 
och Vice VD äger 10 procent av Cold Cargo och har option att nå 25 procent. 

aktieägaraVtal

Såvitt Matse Holding AB:s styrelse känner till föreligger inte några aktieägaravtal mellan 
några av Bolagets större aktieägare.

utDelningspoliCy

Storleken på framtida eventuella aktieutdelningar till aktieägarna i Matse Holding är 
beroende av ett antal faktorer, såsom resultat, finansiell ställning, kassaflöde och rörel-
sekapitalbehov. Först då en långsiktig lönsamhet kan förutses, kommer utdelning till ak-
tieägarna att kunna ske. Under de närmaste åren förväntas det inte bli aktuellt med ut-
delning utan tillgängliga medel kommer att användas för fortsatt expansion. Beslut om 
vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalning ombesörjs av Euroclear. Rätt 
till utdelning tillkommer den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda 
aktieboken på den avstämningsdag för utdelningen som beslutas av bolagsstämman. 

Utdelning utbetalas normalt som ett kontant belopp per aktie genom försorg av Euroc-
lear, men kan också utgöras av annat än kontanter som till exempel sakutdelning. Om 
aktieägare inte kan nås för mottagande av utdelning kvarstår aktieägarens fordran på 
Bolaget och begränsas endast genom allmänna regler för preskription. Vid preskription 
tillfaller hela beloppet Bolaget. Matse Holding tillämpar inte några restriktioner eller 
särskilda förfaranden vad avser kontant utdelning till aktieägare bosatta utanför Sveri-
ge. Med undantag för eventuella begränsningar som följer av bank- och clearingsystem 
sker utbetalning på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som 
inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normalt svensk kupongskatt.
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patent

Bolaget har i dagsläget inga patent.

Väsentliga aVtal

Bolaget är för sin verksamhet beroende av avtal med flera olika leverantörer. Bolaget  
bedömer att inget sådant avtal inte kan ersättas med avtal med annan part på mot-
svarande kommersiella villkor. 

transaktioner meD närståenDe

Matse Holding AB i dess nuvarande form bildades genom att Matse Holding AB för-
värvade Bonheur AB från huvudägarna Gavia Food Holding AB och Namaste Holding 
AB genom en apportemission. Utöver denna apportemission föreligger inga avtal eller 
transaktioner med närstående parter.

tVister oCh rättsliga förfaranDen

Matse Holding AB är inte part i någon tvist, rättegång eller något skiljeförfarande som 
skulle kunna påverka Bolagets verksamhet i väsentlig grad. 

försäkringar

Styrelsen bedömer att Matse Holding har ett för den nuvarande verksamheten tillräck-
ligt försäkringsskydd. Styrelsen kommer fortlöpande att se över koncernens försäkrings-
skydd i takt med att verksamheten expanderar.

tillstånD för Verksamheten

Matse AB samt Cold Cargo Sweden AB bedriver tillståndspliktig. Båda bolagen har de 
tillstånd från myndigheter som erfordras i dagsläget. 
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Matses verksamhet påverkas, och kan komma att påverkas, av ett antal faktorer som 

inte helt kan kontrolleras av Matse. Det finns risker både vad avser omständigheter 

som är hänförliga till Matse och sådana som inte har något specifikt samband med 

Matse. Den nedanstående redovisningen av riskfaktorer gör ej anspråk på fullstän

dighet, ej heller är riskerna rangordnade efter grad av betydelse. 

Samtliga faktorer beskrivs ej i detalj utan en komplett utvärdering måste innefatta mer 
information samt en allmän omvärldsbedömning. Ytterligare risker som för närvarande 
inte är kända för Bolaget, eller som Bolaget för närvarande anser obetydliga, kan komma 
att få väsentlig betydelse för Matses verksamhet, finansiella ställning eller resultat. 

BolagsspecIfIka rIsker

utVeCklingen för e-hanDel

Matse är endast verksamt inom e-handel. E-handel är en försäljningskanal som vuxit 
kraftigt de senaste åren. Matse är beroende av att e-handel, som försäljningskanal, fort-
sätter att utvecklas positivt. Skulle den förväntade utvecklingen utebli påverkas alla de-
lar av bolaget av negativt.

konkurrens

Matse AB är en matbutik på nätet. Konkurrensen finns både i den fysiska detaljhandeln 
och inom e-handel. Generellt sett så är priset en viktig konkurrensfaktor vilket påverkar 
lönsamheten inom segmentet. Det kan inte uteslutas att en ökad konkurrens kan leda 
till minskade intäkter, lägre marknadsandel och sämre lönsamhet för Bolaget. Även in-
ternationella aktörer kan komma in och ta marknadsandelar inom handelssegmentet 
och även inom mediaområdet.

föränDraDe konkurrensfaktorer

I dagsläget erbjuder Matse AB fri frakt på leveranser över 500 kr. Inga avgifter eller 
begränsningar ses som en konkurrensfaktor. Att andra aktör kommer med ett bättre 
erbjudande i framtiden skulle kunna få en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

meDarBetare oCh rekrytering

Bolaget är beroende av kvalificerad arbetskraft. Förmågan att rekrytera och behålla 
kvalificerade medarbetare är av stor vikt för att säkerställa kompetensnivån. Förlust av 
medarbetare eller svårighet att rekrytera kan ge negativa finansiella och kommersiella 
effekter för Matse.
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leVerantörsBeroenDe

Matse är beroende av leverantörer för att kunna tillhandahålla sina varor. Störningar 
i leverantörernas verksamhet kan få negativ påverkan även på försäljning och resultat.

Matse köper varor från branschens ledande leverantörer. Goda relationer med leveran-
törer av starka varumärken är av betydelse för att Matse ska kunna bedriva sin verksam-
het. Om viktiga leverantörer inte vill samarbeta med Matse så kan det medföra negativa 
konsekvenser för verksamheten, resultat och finansiella ställning. 

it-Drift 

Matse är i hög grad beroende av sin IT-plattform för att styra lager, köpa, transportera, 
och sälja varor liksom att samla och sammanställa operativ och statistisk information. 
Denna IT-plattform behöver kontinuerligt utvecklas för att vara anpassad till en alltmer 
automatiserad verksamhet och andra nya krav på affärsverksamheten.

Matse verksamhet är beroende av kontinuerlig och avbrottsfri drift av IT-system och 
hemsida. Långvariga eller upprepade driftstopp kan försämra Bolagets förmåga att er-
bjuda kunderna rätt service. Matses IT-system kan skadas eller råka ut för avbrott på 
grund av flera olika faktorer, till exempel strömavbrott, datorvirus, manipulation och 
naturkatastrofer. 

Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat kan påverkas negativt i betydande 
omfattning av skador eller fel som stör eller avbryter IT-driften.

marknaDsföring 

Matse är beroende av marknadsföring för att öka sina försäljningsvolymer och bibe hålla 
och förbättra kännedomen om internetbutiken. Det finns ingen garanti för att framti-
da marknadsföringskampanjer kommer att resultera i ökad försäljning. Kostnader för 
marknadsföring som inte genererar intäkter kan medföra en negativ inverkan på Bola-
gets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

DistriBution oCh Varulager

Effektiv logistik är en väsentlig del av Matses framgångar. Logistiken är beroende av 
ett stort antal system, leverantörer och andra interna och externa parter. För det fallet 
att någon väsentlig leverantör, transportör, lagerhållare eller annan part involverad i 
leveranskedjan skulle strejka, gå i konkurs, eller på annat sätt sluta uppfylla sina förplik-
telser, kan Matse komma att sakna möjlighet att leverera vissa varor under perioden till 
dess att parten byts ut, vilket kan få negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat 
och finansiella ställning.
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Matse är beroende av ett lager som är knutet till internetbutikerna. Om lagret av nå-
gon anledning skulle bli förstört eller stängas eller om dess utrustning skulle skadas 
allvarligt kan Matse eventuellt inte leverera produkterna till kunderna. Under sådana 
omständigheter kan det få en avsevärd negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat 
och finansiella ställning.

geografisk expansion

Matse är idag endast verksamt på den svenska marknaden men kan komma att expan-
dera verksamheten till andra geografiska marknader. En geografisk expansion kräver att 
Matse klarar av att hantera nationella skillnader och förutsättningar för e-handel. Det 
finns inga garantier för att Matse framgångsrikt kommer att kunna genomföra Bolagets 
planerade geografiska expansion, vilket kan få en negativ inverkan på Matses verksam-
het, finansiella ställning och resultat. 

legala risker

Matse äger varumärken, namn och domännamn i de jurisdiktioner där Matse är verk-
samt. Enligt Matse uppfattning gör inte Matse intrång i tredje mans immateriella rättig-
heter. Inga garantier kan dock lämnas för att Bolaget framgent inte, exempelvis till följd 
av lansering av produkter eller i samband med etablering på nya geografiska marknader, 
eventuellt skulle kunna komma att göra, eller anklagas för att göra, intrång i tredje 
mans immateriella rättigheter. Om Bolagets skydd för dess varumärken och namn inte 
är tillräckligt eller om Matse gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter kan det-
ta komma att påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt. 

Förändringar i regelverket för annonsering av alkoholhaltiga drycker kan påverka annons-
intäkterna för Kokaihop Media AB då vinimportörer står för en stor del av annonseringen.

För Cold Cargo skulle införandet av transportrelaterade skatter och avgifter få betydan-
de konsekvenser

ökaDe kostnaDer till följD aV listning på first north

Före genomförandet av listningen har Bolaget inte haft något direkt ansvar för finansiell 
rapportering och det krav på offentlighet som gäller för bolag vars aktie handlas på First 
North. I och med att aktien handlas på First North så kommer Matse att påverkas av 
kostnader som Bolaget inte direkt svarat för tidigare till exempel vad avser kostnader för 
extern finansiell rapportering och informationsgivning. Dessa kostnader kan komma 
att påverka Matses verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt jämfört med 
historiskt redovisade kostnader.
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BuDget för 2014 oCh 2015

Det finns inga garantier för att budgeten för räkenskapsår 2014 kommer att infrias. Om 
utfallet avseende omsättning och resultat understiger prognosen för räkenskapsår 2014 
och 2015 finns det risk för negativa effekter för prissättning av Matseaktien på First 
North.

fInansIella rIsker

finansieringsrisker oCh BehoV aV framtiDa kapital

Finansieringsrisken definieras som risken för att finansiering av verksamheten är svår 
och/eller dyr att erhålla. Det kan inte uteslutas att det i framtiden uppstår en situation 
där Matse måste anskaffa nytt kapital. Det kan inte garanteras att ytterligare kapital kan 
anskaffas på gynnsamma villkor för Bolagets aktieägare, eller att sådant kapitaltillskott, 
om det anskaffas, är tillräckligt för att fullfölja Bolagets strategi. I det fall Matse i fram-
tiden misslyckas med att anskaffa nödvändigt kapital, till för Bolaget rimliga villkor, 
kan Bolagets fortsatta verksamhet och strategi ej garanteras.

skatter oCh aVgifter

Matse bedriver verksamhet i enlighet med dess tolkning av gällande skattelagstiftning 
och Skatteverkets krav och bestämmelser. Det kan emellertid inte uteslutas att Skatte-
verket skulle kunna göra andra bedömningar. Det kan således inte uteslutas att Skatte-
verket i vissa frågor skulle kunna göra en annan bedömning än den Bolaget har gjort 
och att Matse i sådant fall skulle kunna påföras tillkommande skatt, sociala avgifter och 
skattetillägg, vilket skulle kunna få en negativ inverkan på Bolagets resultat och finan-
siella ställning. Bolaget kan inte ge några garantier för att dess tolkning och tillämpning 
av lagar, föreskrifter, domstolspraxis samt Skatteverkets administrativa praxis har varit, 
eller kommer att fortsätta vara, korrekta eller att sådana lagar, föreskrifter och praxis 
inte kan komma att ändras, eventuellt med retroaktiv effekt.
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aktIerelaterade rIsker

risker förenaDe meD en inVestering i matses aktie

Att äga aktier i Matse är förknippat med risk. Det finns inga garantier för att aktiekur-
sen för Matses aktie kommer att ha en positiv utveckling. Aktiemarknaden kan generellt 
gå ner av olika orsaker såsom allmänna räntehöjningar, politiska utspel, valutakursför-
ändringar och sämre konjunkturella förutsättningar. Aktiemarknaden präglas även till 
stor del av psykologiska faktorer. Matses aktie kan påverkas av dessa faktorer på samma 
sätt som alla andra aktier, vilka till sin natur många gånger kan vara problematiska att 
förutse och skydda sig mot. 

fluktuationer i aktiekursen för matse 

Aktiekursen för Matses aktie kan i framtiden fluktuera kraftigt, bland annat till följd 
av kvartalsmässiga resultatvariationer, den allmänna konjunkturen och förändringar i 
kapitalmarknadens intresse för Bolaget. Därutöver kan aktiemarknaden i allmänhet re-
agera med betydande kurs- och volymfluktuationer som inte alltid är relaterade till eller 
proportionerliga till det operativa utfallet hos enskilda bolag.

BegränsaD likViDitet i hanDeln meD matses aktie

Matses aktie har inte varit föremål för handel tidigare. Det är inte möjligt att förutse hur 
investerarnas intresse för Matses aktie utvecklas. Om en aktiv och likvid handel med 
Matses aktie inte utvecklas kan det innebära svårigheter att sälja större poster utan att 
priset i aktien påverkas negativt för aktieägarna.
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Nedanstående sammanfattning redovisar vissa skatteregler som kan komma att 

aktualiseras i samband med innehav av och handel med aktier i Matse Holding AB. 

Sammanfattningen avser i första hand aktieägare som är obegränsat skattskyldiga 

i Sverige. Sammanfattningen är inte avsedd att vara uttömmande och omfattar inte 

situationer där aktierna innehas av handelsbolag eller som lagertillgång i närings

verksamhet. Vidare behandlas inte de särskilda regler som tillämpas då aktieägare 

innehar aktier som anses vara näringsbetingade eller de särskilda regler som gäller 

för fysiska personers innehav av så kallade kvalificerade aktier i fåmansföretag. Sär

skilda skattekonsekvenser kan uppkomma också för andra kategorier av aktieägare, 

såsom investmentföretag, investeringsfonder och personer som är begränsat skatt

skyldiga i Sverige. Innehavare av aktier i Bolaget rekommenderas att inhämta råd från 

skatterådgivare avseende de skattekonsekvenser som kan uppkomma i varje enskilt 

fall, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska skatteregler och skatteavtal.

fysiska personer

För fysiska personer och dödsbon beskattas avkastning såsom utdelning och kapitalvinst 
vid avyttring av aktier i inkomstslaget kapital. Skattesatsen är 30 procent. Preliminär 
skatt avseende utdelning innehålls av Euroclear eller, för förvaltarregistrerade innehav, 
av förvaltaren. Utdelande bolag ansvarar inte för att eventuell källskatt innehålls. Kapi-
talvinst respektive kapitalförlust beräknas normalt som skillnaden mellan försäljnings-
ersättningen, efter avdrag för försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet.

Omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av samma slag och sort beräknas gemensamt 
med tillämpning av genomsnittsmetoden. För marknadsnoterade aktier får omkost-
nadsbeloppet alternativt bestämmas enligt schablonmetoden till 20 procent av försälj-
ningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter. Kapitalförluster vid avyttring av 
marknadsnoterade aktier är fullt avdragsgilla mot skattepliktiga kapitalvinster samma 
år på andra marknadsnoterade aktier och delägarrätter utom andelar i sådana investe-
ringsfonder som innehåller endast svenska fordringsrätter (räntefonder). Kapitalförlust 
som inte kan kvittas på detta sätt får dras av med 70 procent mot övriga inkomster 
i inkomstslaget kapital. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges skat-
tereduktion mot kommunal och statlig inkomstskatt samt mot statlig fastighetsskatt 
och kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30 procent av den del av 
underskottet som inte överstiger 100 000 kr och med 21 procent av resterande del. Un-
derskott kan inte sparas till senare beskattningsår.

juriDiska personer 

Juridiska personer, utom dödsbon, beskattas normalt för alla inkomster, inklusive skat-
tepliktiga kapitalvinster och utdelning, i inkomstslaget näringsverksamhet. Skattesat-
sen är för närvarande 22 procent. Om aktierna utgör näringsbetingade andelar gäller 
särskilda regler. Beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust sker på samma sätt 
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som för fysiska personer enligt vad som anges ovan. Avdrag för kapitalförluster medges 
normalt endast mot kapitalvinster på aktier eller andra delägarrätter. En kapitalförlust 
kan även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster i bolag inom samma 
koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen. Kapital-
förlust som inte har kunnat utnyttjas ett visst år får sparas och dras av mot kapitalvinster 
på aktier och andra delägarrätter under efterföljande beskattningsår utan begränsning i 
tiden, den s.k. aktiefållan. 

aktieägare som är Begränsat skattskylDiga i sVerige

För aktieägare, fysisk såväl som juridisk person, som är begränsat skattskyldiga i Sverige 
utgår normalt svensk kupongskatt om 30 procent på utdelning från svenska aktiebolag. 
Denna skattesats är dock i allmänhet reducerad genom dubbelbeskattningsavtal mellan 
Sverige och andra länder. Särskilda regler gäller för utdelning på andel som anses vara 
näringsbetingad. Undantag från kupongskatt gäller vidare för aktieägare inom EU som 
är juridiska personer och som uppfyller kraven i det s.k. moder-/ dotterbolagsdirektivet 
om innehavet uppgår till minst 10 procent av andelskapitalet i det utdelande Bolaget. 
Kupongskatten innehålls vid utdelningstillfället av Euroclear eller, för förvaltarregist-
rerade innehav, av förvaltaren. Om kupongskatt innehålls med ett för högt belopp, kan 
återbetalning begäras hos Skatteverket före utgången av det femte kalenderåret efter 
utdelningstillfället. Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som inte 
bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige beskattas normalt inte i Sverige för 
kapitalvinster vid avyttring av aktier och andra delägarrätter. Aktieägare kan dock bli 
föremål för sådan beskattning i sin skatterättsliga hemvist. Fysiska personer som är be-
gränsat skattskyldiga i Sverige kan bli föremål för svensk beskattning vid avyttring av 
värdepapper om de vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller vid 
något tillfälle under de tio närmast föregående kalenderåren varit bosatta i Sverige eller 
stadigvarande vistats här. Tillämpligheten av regeln är dock i flera fall begränsad genom 
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och andra länder.
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§ 1

Bolagets firma är Matse Holding AB 
(publ).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs 
kommun. 

§ 3

Bolaget skall, direkt eller indirekt, 
bedriva utveckling av e-handel av 
dagligvaror samt mediatjänster för 
mat- och dryckesbranschen, förvalta 
dotterbolag samt bedriva därmed 
förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst  
500 000 och högst 2 000 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst  
14 000 000 och högst 56 000 000. 
Alla aktier är av samma slag.

§ 6

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och 
högst 8 ledamöter utan suppleanter. 

§ 7

Bolaget ska ha en till två revisorer 
med eller utan suppleanter eller ett 
registrerat revisionsbolag. 

§ 8

Kallelse till bolagsstämma skall ske 
genom annonsering i Post- och Inri-
kes Tidningar och på bolagets webb-
plats samt genom annonsering med 
information om att kallelse har skett i 
Göteborgsposten. 

Kallelse till årsstämma och till extra 
bolagsstämma där fråga om ändring 
av bolagsordningen skall behand-
las skall utfärdas tidigast sex veckor 

och senast fyra veckor före bolags-
stämman. Kallelse till annan extra 
bolagsstämma skall utfärdas tidigast 
sex veckor och senast två veckor före 
bolagsstämman.

För att få deltaga i bolagsstämma 
skall aktieägare dels vara upptagen 
i utskrift av hela aktieboken avse-
ende förhållandena fem vardagar 
före stämman, dels anmäla sig samt 
antalet biträden till bolaget senast den 
dag som anges i kallelse till stämman. 
Denna dag får inte vara helgdag, lör-
dag, midsommarafton, julafton eller 
nyårsafton och ej infalla tidigare än 
femte vardagen före stämman. 

Aktieägare får vid bolagsstämma 
medföra ett eller två biträden, dock 
endast om aktieägaren gjort anmälan 
härom enligt föregående stycke.

§ 9

Årsstämma skall avhållas inom sex 
månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden 
förekomma till behandling:

1)  Val av ordförande vid stämman

2)  Upprättande och godkännande  
 av röstlängd

3)  Val av en eller två justeringsmän

4)  Prövning av om stämman blivit  
 behörigen sammankallad

5)  Godkännande av dagordning

6)  Framläggande av årsredovis -  
 ningen och revisionsberättelsen  
 samt i förekommande fall  

koncernårsredovisningen och  
koncernrevisionsberättelsen

7)  Beslut om:

 a)  fastställande av resultat- 
  räkningen och balansräkningen  
  samt i förekommande fall,  
  koncernresultaträkning och  
  koncernbalansräkning,

 b) dispositioner beträffande  
  aktiebolagets vinst eller förlust  
  enligt den fastställda balans- 
  räkningen, samt

 c) ansvarsfrihet åt styrelseleda- 
  möterna och verkställande   
  direktören

8) Fastställande av arvoden åt  
 styrelseledamöterna och  
 revisorerna.

9) Val av styrelseledamöter samt,  
 i förekommande fall, av revisorer 

10) Annat ärende som ankommer  
 på bolagsstämman enligt aktie - 
 bolagslagen (2005:551) eller  
 bolagsordningen 

§ 10

Bolagets räkenskapsår skall vara den 1 
januari – 31 december (kalenderår).

§ 11

Bolagets aktier skall vara registrerade 
i ett avstämningsregister enligt lagen 
(1998:1479) om kontoföring av finan-
siella instrument.
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adresser

matse holDing aB

J A Pripps Gata 2,  
421 32 Västra Frölunda

matse aB

J A Pripps Gata 2,  
421 32 Västra Frölunda

Frukthandlarvägen 5,  
120 44 Årsta
www.mat.se

kokaihop meDia aB

J A Pripps Gata 2,  
421 32 Västra Frölunda
www.kokaihop.se
www.spisa.nu

ColD Cargo sweDen aB

J A Pripps Gata 2,  
421 32 Västra Frölunda
www.coldcargo.se


