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 Viktig information 
 

Detta dokument (”Informationdsdokument”) beskriver den föreslagna transaktionen mellan MedicaNatumin AB (publ) och 
Humble Group AB (publ) (”Transaktionen”). I Informationsdokumentet ska ”MedicaNatumin” eller ”Bolaget” betyda 
MedicaNatumin AB (publ), organisationsnummer 556692-9690, eller den koncern vari MedicaNatumin AB (publ) är 
moderbolag eller ett dotterbolag i koncernen, beroende på sammanhanget. ”Nya MedicaNatumin” betyder Startplattan 
193395 AB (under namnändring till Nya MedicaNatumin AB), organisationsnummer 559370-2797, eller den koncern vari Nya 
MedicaNatumin är moderbolag eller ett dotterbolag i koncernen, beroende på sammanhanget. ”Humble Group” ska betyda 
Humble Group AB (publ), organisationsnummer 556794-4797 eller den koncern vari Humble Group AB (publ) är moderbolag 
eller ett dotterbolag i koncernen, beroende på sammanhanget. MedicaNatumin och Humble benämns tillsammans ”Bolagen”.  

 
Informationsdokumentet har, i enlighet med ett uttalande från Aktiemarknadsnämnden (2022:04), upprättats i enlighet med 
Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar utfärdade av Kollegiet för svensk bolagsstyrning 1 januari 2021 (”Takeover-
reglerna”). Informationsdokumentet har inte godkänts och registrerats av Finansinspektionen eller någon annan 
tillsynsmyndighet. 

 
För Informationsdokumentet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av Informationsdokumentet och därmed 
sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt. 

 
Ingen person har givits behörighet att lämna någon annan information eller göra några andra uttalanden än de som finns i 
Informationsdokumentet. Offentliggörandet av Informationsdokumentet ska inte anses innebära att den information som 
presenteras i Informationsdokumentet är korrekt vid annan tidpunkt än per dagen för offentliggörandet av 
Informationsdokumentet. Informationsdokumentet uppdateras i den uträckning det krävs av tillämplig lag eller Takeover-
reglerna för vissa handelsplattformar. 

 
Investerare ska inte tolka innehållet i Informationsdokumentet som juridisk rådgivning, investeringsrådgivning eller 
skatterådgivning. Varje investerare bör konsultera egna rådgivare, revisorer eller kommersiella rådgivare för bedömning av 
legala frågor, investeringsfrågor eller rådgivning rörande skattefrågor och sammanhängande frågor avseende Transaktionen. 
Om inte annat uttryckligen anges är uttalanden avseende marknad, utveckling, tillväxtsiffror, trender och 
konkurrenssituationen på de marknader som MedicaNatumin respektive Humble Group verkar baserade på rimliga 
uppskattningar från ledningen för respektive bolag till vilket informationen hänför sig. 

 
Utöver vad som uttryckligen anges har ingen information i Informationsdokumentet granskats eller reviderats av 
MedicaNatumins revisorer  .. 

 
För riskfaktorer relaterade till MedicaNatumins respektive Humble Groups verksamheter och bransch, legala risker, finansiella 
risker samt risker relaterade till Transaktionen, se avsnittet ”Riskfaktorer”. 

 
FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN 

 
Informationsdokumentet innehåller vissa uttalanden som kan utgöra framåtriktad information eller framåtriktade uttalanden. 
Dessa inkluderar uttalanden vari används orden ”tror”, ”förväntar”, ”söker”, ”mål”, ”utsikter”, ”skulle kunna”, ”kan komma att”, 
”borde”, ”kan”, ”estimerar”, ”fortsätter”, ”räknar med”, ”bedömer”, ”planerar”, ”förutser”, ”potentiell”, ”projicera” och ”förutspår” 
och liknande uttalanden som inte beskriver nutid eller ger information om tidigare händelser. Sådana framåtriktade uttalanden 
är förenade med kända och okända risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer som kan orsaka att faktiska resultat, 
prestationer eller utveckling i MedicaNatumin eller Humble Group kan komma att väsentligt skilja sig från framtida resultat, 
prestationer eller utveckling som uttrycks eller indikeras i sådana framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden reflekterar 
nuvarande åsikter hos ledningen i MedicaNatumin och Humble Group och är förenade med olika risker och osäkerheter. 
Dessa uttalanden baseras på många olika antaganden, osäkerheter och andra faktorer, däribland allmänna ekonomiska och 
marknadsförhållanden, branschspecifika förhållanden, bolagsrättsliga godkännanden, godkännanden från myndigheter och 
operationella faktorer, och om dessa förekommer eller inte förekommer kan medföra att MedicaNatumins och/eller Humble 
Groups resultat, däribland den finansiella ställningen och/eller lönsamheten kan komma att avvika väsentligt från, eller 
misslyckas med att möta uttryckliga eller underförstådda förväntningar i de framåtriktade uttalandena. Förändringar i sådana 
antaganden eller faktorer kan också orsaka resultatet att väsentligt avvika från nuvarande förväntningar. Därtill kan de 
framåtriktade uppskattningarna och prognoserna som i detta dokument är reproducerade från branschrapporter från tredje 
parter visa sig vara felaktiga. Det kan därmed inte garanteras att framåtriktade uttalanden kommer visa sig ha varit korrekta. 

 
Samtliga framåtriktade uttalanden hänförliga till MedicaNatumin och Humble Group, personer som agerar för egen del eller 
andra tredje parter, är uttryckligen kvalificerade i dess helhet genom de varnande uttalanden som framgår av detta stycke. 
Obefogad tillförsikt ska inte läggas på denna typ av uttalanden, vilka enbart ska anses gälla den dag de görs. Sådana faktorer 
innefattar, men är inte begränsade till de faktorer som anges i ”Riskfaktorer”. Med förbehåll för att tillämpliga lagar och regler 
efterlevs, frånsäger sig MedicaNatumin och Humble Group alla avsikter eller skyldigheter att bekräfta, uppdatera eller revidera 
några framåtriktade uttalanden och åtar sig inga skyldigheter att offentliggöra resultaten av några framtida revideringar av de 
framåtriktade uttalandena för att reflektera händelser eller omständigheter efter denna dag eller att reflektera förekomsten av 
oförutsedda händelser. MedicaNatumins och Humble Groups tidigare resultat utgör inte någon garanti och förutsäger inte den 
framtida utvecklingen av MedicaNatumin eller Humble Group. 

 
Det kan inte garanteras att Transaktionen kommer att ske eller att de förväntade fördelarna av Transaktionen kommer att 
realiseras. 

 
KÄLLOR AVSEENDE BRANSCH OCH MARKNADSDATA 

 
Informationsdokumentet innehåller bransch och marknadsinformation hänförlig till MedicaNatumins och Humble Groups 
verksamheter och de marknader bolagen är verksamma på. Om inte annat anges är sådan information baserad på bolagens 
analys av flera olika källor. Bolagen har korrekt återgivit sådan tredjepartsinformation och, såvitt styrelserna känner till och 
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kan utröna av information som offentliggjorts av tredje part, har inga sakförhållanden utelämnats som skulle göra den återgivna 
informationen felaktig eller vilseledande. Bolagen har emellertid inte självständigt verifierat korrektheten eller fullständigheten 
av någon tredjepartsinformation och kan därför inte garantera dess korrekthet eller fullständighet. 
 
MEDDELANDE TILL AKTIEÄGARE I USA 

 
Inga aktier i MedicaNatumin eller Humble Group har registrerats och kommer inte heller att registreras enligt den amerikanska 
Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller därtill hörande relevanta värdepapperslagar och bestämmelser i någon stat 
eller annan jurisdiktion i USA. Varken U.S Securities and Exchange Commission eller motsvarande myndighet på delstatsnivå 
har godkänt aktier i MedicaNatumin eller Humble Group eller fastställt om detta dokument är korrekt eller fullständigt. Varje 
framställande om motsatsen är ett brott i USA. Aktier kommer att erbjudas innehavare med hemvist i USA endast när detta är 
förenligt med undantag från registreringskraven i Securities Act. Aktier får inte erbjudas eller avyttras i USA förutom när detta 
är förenligt med undantag från Securities Act eller genom en transaktion som inte omfattas av kraven på registrering enligt 
Securities Act. 

   
Denna transaktion omfattar värdepapper i svenska bolag. Transaktionen omfattas av svenska regler för offentliggörande av 
information som är andra än de regler som gäller i USA. Finansiell information som ingår i detta dokument har upprättats i 
enlighet svensk standard och kan inte jämföras med finansiell information från amerikanska bolag. 

 
Det kan vara svårt att genomdriva rättigheter och krav enligt amerikanska federala värdepapperslagar då emittenten är 
hemmahörande i ett annat land än USA och samtliga eller några av emittentens anställda och styrelsemedlemmar kan ha 
hemvist i ett annat land än USA. Det kan inte garanteras att det är möjligt att stämma ett bolag hemmahörande i ett annat land 
än USA eller dess anställda och styrelsemedlemmar i en domstol utanför USA för brott mot de amerikanska 
värdepapperslagarna. Det kan vara svårt att förmå ett bolag hemmahörande i ett annat land än USA och dess närstående 
bolag att acceptera en dom från en amerikansk domstol. 

 
VALUTA 

 
I Informationsdokumentet refererar ”KRONOR”, ”kronor” eller ”krona” till svensk krona, Sveriges officiella valuta. 
MedicaNatumin och Humble Group publicerar sina finansiella rapporter i svenska kronor. 

 
ÖVRIGT 

 
Den finansiella informationen och viss annan information som presenteras i ett antal tabeller i Informationsdokumentet har 
avrundats till närmaste heltal eller till närmaste decimaltal, så som tillämpligt. Summan av siffrorna i en kolumn kan därför 
komma att inte överensstämma exakt med den totala siffran som anges för kolumnen. I tillägg återspeglar vissa av de 
procentandelar som presenteras i tabellerna i Informationsdokumentet beräkningar baserade på den underliggande 
informationen före avrundningen och kan följaktligen komma att inte överensstämma exakt med de procentsatser som skulle 
härledas om de relevanta beräkningarna baserades på de avrundade talen. 

 
ERBJUDANDERESTRIKTIONER 

 
Informationsdokumentet eller Transaktionen utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, 
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, eller i någon annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande enligt lagar och 
förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag (de ”Begränsade jurisdiktionerna”). 
Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet måste genomföra närmare undersökningar 
avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. 
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TRANSAKTIONEN I KORTHET 

MedicaNatumin och Humble Group träffade den 29 
mars 2022 ett aktieöverlåtelseavtal avseende 
överlåtelse av samtliga aktier i Nya MedicaNatumin 
till Humble Group (”Aktieöverlåtelseavtalet”). Nya 
MedicaNatumin är ett nybildat, helägt dotterbolag till 
MedicaNatumin. Innan aktieöverlåtelsen genomförs 
ska MedicaNatumin till Nya MedicaNatumin tillskjuta 
samtliga aktier i befintliga dotterbolag samt övriga 
tillgångar och skulder i MedicaNatumin 
(”Inkråmsöverlåtelsen”). 

Köpeskillingen för aktierna i Nya MedicaNatumin, och 
därmed indirekt för hela verksamheten i 
MedicaNatumin, uppgår enligt Aktieöverlåtelseavtalet 
till 118 436 622 kronor (”Köpeskillingen”). Genom 
Aktieöverlåtelseavtalet åtar sig MedicaNatumin att 
återinvestera 113 000 000 kronor av Köpeskillingen i 
aktier i Humble Group (”Återinvesteringen”). När 
Transaktionen genomförts kommer MedicaNatumin 
att bestå av aktier i Humble Group, som förvärvats i 
Återinvesteringen, en mindre kassa för löpande 
kostnader samt MedicaNatumins notering på NGM 
Nordic SME. 

När Transaktionen offentliggjordes 

MedicaNatumin har offentliggjort Transaktionen 
genom pressmeddelanden den 17 februari 2022 och 
29 mars 2022. 

Villkor om godkännande på extra bolagsstämma 

Aktieöverlåtelseavtalet är villkorat av att en extra 
bolagsstämma i MedicaNatumin godkänner 
Transaktionen och beslutar om ändring av 
MedicaNatumins företagsnamn till ett namn som inte 
innehåller MedicaNatumin eller något annat av 
MedicaNatumins varumärken. För att villkoren ska 
vara uppfyllda måste aktieägare som representerar 
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna 
som de vid stämman företrädda aktierna rösta för 
besluten. Bolagsstämman ska också ta ställning till 
en ändring av MedicaNatumins bolagsordning som 
innebär att bolagets verksamhet fortsättningsvis ska 
vara att förvalta värdepapper samt bedriva annan 
därmed förenlig verksamhet. 

En extra bolagsstämma i MedicaNatumin 
kommer att hållas det datum som anges i 
avsnittet Extra bolagsstämma i MedicaNatumin. 

 

 
Humble Groups aktieinnehav  
i MedicaNatumin samt röståtaganden att 
rösta för Transaktionen 

Humble Group äger eller kontrollerar inte några 
aktier i MedicaNatumin eller andra finansiella 
instrument som ger Humble Group en finansiell 
exponering motsvarande ett innehav i 
MedicaNatumin. 

Aktieägare representerande cirka 29,8 procent 
av aktierna och rösterna i MedicaNatumin har 
åtagit sig att rösta för Transaktionen på den extra 
bolagsstämman. 
 
Uttalande från Aktiemarknadsnämnden 

Aktiemarknadsnämnden har i uttalandet AMN 
2022:04 behandlat frågan om Transaktionen är 
förenlig med god sed på aktiemarknaden. Enligt 
uttalandet kräver god sed i vart fall att 
aktieägarna i MedicaNatumin ges möjlighet att 
vid bolagsstämma, på samma sätt som skulle ha 
varit fallet vid en fusion och med motsvarande 
beslutsregler, ta ställning till förslaget om 
Transaktionen och att aktieägarna inför 
stämman erhåller ett informationsunderlag som i 
relevanta hänseenden är likvärdigt med vad som 
skulle ha varit fallet vid en fusion samt upplyses 
om styrelsens planer avseende bolaget efter 
Transaktionen och hanteringen av det erhållna 
vederlaget. 

Hela uttalandet finns tillgängligt på 
www.aktiemarknadsnamnden.se. 
 
Finansiering 

Transaktionens genomförande är inte beroende 
av någon extern finansiering. Humble Group 
avser att betala Köpeskillingen med egna medel.  
 
Due diligence och utbyte 
av insiderinformation 

Humble Group har inför Transaktionen 
genomfört en sedvanlig due diligence-
undersökning av MedicaNatumin. Ingen 
information som inte tidigare varit offentliggjord 
och som skulle kunna utgöra insiderinformation i 
förhållande till MedicaNatumin har lämnats.  

 
  

http://www.aktiemarknadsnamnden.se/
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RISKFAKTORER 

 
Utöver annan information i Informationsdokumentet bör följande risker beaktas innan ett beslut 
om att rösta för Transaktionen fattas. Vid bedömning av Bolagens framtida utveckling är det av 
vikt att beakta de riskfaktorer som är förknippade med Bolagen och med Humble Groups aktier. 
Det gäller bland annat risker hänförliga till Bolagens verksamheter och branscher, legala risker, 
finansiella risker samt risker relaterade till aktierna och Transaktionen, varav vissa ligger utanför 
Bolagens kontroll. 
 
Nedan beskrivs de riskfaktorer som bedöms vara av väsentlig betydelse för Bolagens framtida 
utveckling. Bolagen har bedömt riskerna utifrån sannolikheten att riskerna inträffar och den 
förväntade omfattningen av deras negativa effekter. Redogörelsen nedan är baserad på 
information som är tillgänglig per dagen för Informationsdokumentet. 

 
I. Risker relaterade till Humble Groups företagsaktiviteter, industrin och marknaden  

 
Produktionsrisker 
 
Humble Group tillverkar och producerar livsmedel och konsumentprodukter inom personlig vård 
och hushåll. Utförandet av sådan produktion inkluderar risker för störningar i tillverkning och 
produktion, såsom bland annat maskinstopp, industriella dispyter, störningar i IT-system, brand, 
svåra väderförhållanden såväl som andra naturkatastrofer, vilket kan komma att påverka 
Humble Groups tillverkning och produktion, samt i förlängningen Humble Groups förmåga att 
erbjuda sina produkter till kunder. Det finns även en risk för oförutsedda kostnader relaterade 
till maskinskador. Om någon eller några av dessa risker materialiseras, kan det komma att 
resultera i att kunder använder andra, konkurrerande leverantörer av liknande produkter, vilket 
kan innebära en ogynnsam effekt för Humble Groups verksamhet och resultat.  
 
Vidare, om leverantörernas verksamheter skulle drabbas av faktorer såsom naturkatastrofer, 
brand, störningar i kraftförsörjning eller förseningar i deras verksamheter, finns en risk att 
koncernens tillförsel av råvaror kan komma att försenas eller till och med upphöra under en tid.  
 
Händelser som kan komma att negativt påverka Humble Groups leverantörer av råvaror kan 
försämra Humble Groups förmåga att erhålla råvaror i efterfrågad kvantitet för att producera 
produkter. Det finns en risk för att problem i leverantörernas verksamheter kan komma att 
resultera i negativa konsekvenser för Humble Groups verksamhet, såsom försämrad produktion 
och därigenom försämrad produktförsäljning som i sin tur kan leda till negativ effekt på Humble 
Groups verksamhet och finansiella ställning.   

 
Risker relaterade till expansion genom förvärv  
 
Humble Group har under en relativt kort tidsperiod förvärvat flertalet företag och har en fortsatt 
hög ambition om att bibehålla den snabba förvärvstakten för att inträda på nya marknader och 
växa internationellt. Det finns en risk att Humble Group kan vara oförmögen att fortsatt 
identifiera passande förvärvsmål och fortsatt förvärva andra bolag till gynnsamma villkor (eller 
överhuvudtaget) eller att konkurrerande budgivare kommer pressa upp priset på förvärvsmålen, 
vilket kan ha en negativ effekt på Humble Groups framtidsutsikter eftersom Humble Group inte 
skulle kunna investera, överhuvudtaget eller till gynnsamma villkor, och således skulle minska 
Humble Groups möjlighet att nå dess uppsatta finansiella mål.  
 
Vidare är ett förvärv av ett bolag en omfattande och komplex process som inkluderar stora 
kostnader för bland annat, finansiella-, legala-, skatte- och andra rådgivare. Kostnaderna 
bekostas till stor del av Humble Group även om en förvärvsprocessen avbryts. Om Humble 
Group inte kan genomföra påbörjade förvärvsprocesser, kommer Humble Group att ha 
transaktionskostnader, utan motsvarande vinning, vilket skulle kunna påverka Humble Groups 
lönsamhet och finansiella ställning.  
 
Slutligen kan förvärv och integration av nya produkter, affärsenheter och affärsdivisioner, såsom 
nya affärsenheter genom förvärv av företag, komma att associeras med osäkerhet, som 
exempelvis risken att kostnader relaterade till ett särskilt förvärv blir högre än förväntat eller att 
framtida resultat och synergieffekter inte motsvarar förväntningarna. Det finns även en risk att 
avtalade överenskommelser med säljare av produkter, affärsenheter eller affärsdivisioner visar 
sig vara ineffektiva, vilket kan skapa problem eller oförutsedda risker till följd av förvärvet. 



 

 
 7 

Förhandlingar om kontrakt kan leda till kostnader som kan vara väsentliga och som inte är 
återförbara eller som Humble Group inte blir kompenserad för i händelse av att ett förvärv inte 
slutförs. Sådana oförutsedda händelser i samband med förvärv av produkter och verksamheter 
kan inverka negativt på Humble Groups verksamhet och finansiella ställning. Det kan även vara 
svårt för Humble Group att fullständigt förstå eller förutse smakpreferenser eller 
konsumentbeteenden hos kunder till det nyligen förvärvade bolaget. Det finns vidare även risk 
att resultaten inom de utvalda huvudmarknaderna för affärsdivisionen inte utfaller som förväntat. 
Skulle någon av dessa risker realiseras kan det leda till negativa effekter på Humble Groups 
vinster och dess finansiella ställning.  
 
Att hantera expansion kräver även utveckling av bland annat Humble Groups finansiella 
kontrollsystem, integration av förvärvade företag med existerande verksamheter och 
kontinuerlig träning samt övervakning av personal, samt förmågan att hantera risker och 
förpliktelser associerade med förvärvade företag.  
 
Det finns en risk att Humble Group inte har tillräckligt med resurser eller tid att etablera 
processer som tillåter full integration av slutförda och framtida potentiella förvärv. Om risken 
skulle materialiseras kan Humble Group komma att misslyckas med att uppnå förväntade 
finansiella och strategiska synergier. Därutöver kan en fortsatt expansion leda till bland annat 
regulatoriska, personalmässiga, teknologiska och andra utmaningar som kan öka Humble 
Groups kostnader eller fördröja Humble Groups lönsamhet, vilket kan ha en negativ effekt på 
Humble Groups verksamhet och varumärke. Utöver expansionen av Humble Groups 
verksamhet, kan det vara svårt för Humble Group att ha komplett kunskap om eller förmåga att 
förutse smakpreferenser eller konsumentbeteenden hos kunder i nya geografiska marknader. 
Det kan även komma att vara kostsamt att etablera, utveckla och bibehålla internationella 
verksamheter samt utveckla och främja Humble Groups varumärke på internationella 
marknader.  

 
Risker relaterade till forskning och utveckling 
 
En del av Humble Groups verksamhet är inriktad på forskning och produktutveckling av nya 
konsumentprodukter samt tillhandahållande av råd till företag som utvecklar nya livsmedel 
Humble Group bedriver därigenom delvis vetenskaplig forskning för att hitta produktlösningar 
som lämpar sig bäst för kundens önskemål. Vidare bedriver Humble Group relaterad forskning 
och utveckling internt, samt, i viss utsträckning, testning av idéer hos nuvarande och potentiella 
leverantörer i syfte att utveckla produkter. Att bedriva vetenskaplig forskning och utveckling 
innefattar alltid risker. Om produkten inte uppfyller syftet forskningen var ämnad för, kan Humble 
Group drabbas av ökade kostnader utan motsvarande intäkter.  
 
Humble Groups verksamhet består även av att utveckla produkter med syftet att ersätta 
nuvarande, ohälsosamma livsmedelsprodukter och produkter med negativ inverkan på miljön. 
Det finns en risk relaterad till att de slutprodukter som utvecklats av Humble Group inte uppnår 
förväntat och önskat resultat eller att de inte uppfyller tillämpliga myndighetskrav. Ett sådant 
misslyckande kan komma att påverka Humble Groups verksamhet negativt. Verksamheten är 
delvis beroende av att utveckla nya livsmedel och miljövänliga produkter för att fortsatt kunna 
expandera Humble Groups verksamhet. Ett misslyckande vid produktion av nya livsmedel eller 
andra konsumentprodukter kan innebära en negativ inverkan på Humble Groups verksamhet 
och finansiella ställning. Framgången vid Humble Groups insatser för innovation och 
produktutveckling påverkas av Humble Groups förmåga att förutse förändringar i 
konsumenternas preferenser samt Humble Groups tekniska förmåga att utveckla och testa dess 
produktkandidater. Det finns en risk att Humble Group misslyckas med att utveckla och 
marknadsföra nya produkter som tilltalar konsumenter och därigenom leder till att Humble 
Groups tillväxt, försäljning och lönsamhet minskar.  

 
Risker relaterade till förvärv och förvaltning av fastigheter  
 
Humble Group har förvärvat, och kan i framtiden komma att förvärva fler, fastigheter i samband 
med förvärv av fastighetsägande företag. Förvärv och förvaltning av fastigheter och 
produktionsfaciliteter har inte utgjort en central del av Humble Groups verksamhet och förvärv 
av fastigheter och faciliteter kräver bland annat en analys av flera olika faktorer, inklusive 
subjektiva utvärderingar och antaganden gentemot nuvarande och framtida utsikter. Det finns 
en risk att Humble Group kan överestimera potentialen i en viss fastighetstillgång vid 
förvärvsbeslut eller att Humble Group baserar sitt beslut på ett informationsantagande som visar 
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sig vara felaktigt. Humble Group kan även komma att underskatta renoveringsbehovet för en 
nyförvärvad fastighet. Sådana brister kan bli uppenbara i ett senare skede och tvinga Humble 
Group att redovisa verkliga värdeförluster i sin rapportering över finansiell ställning. Vidare kan 
due diligence-granskningen som genomförs av Humble Group vid förvärv av en 
fastighetstillgång inte täcka alla potentiella åtaganden och risker relaterad till fastigheten eller 
faciliteten (såsom exempelvis konstruktionsfel eller föroreningar). Det finns även en risk att de 
förvärvade produktionsfaciliteterna skadas avsevärt, vilket kan medföra ett inkomstbortfall för 
Humble Group.   
 
Humble Group måste även följa föreskrifter avseende miljö, hälsa och säkerhet för sina 
fastigheter och faciliteter. Som ägare av fastigheter skulle Humble Group kunna hållas ansvarig 
för försämringar, skador, belastningar eller andra fel som härrör från driften av fastigheterna och 
som vid köpet var dolda, alternativt inträffat en tid efter förvärvet. Kostnaderna för avlägsnande 
eller sanering som kan tillkomma vid eventuell försämring, kontaminering, skada, belastning 
eller vid hantering av farligt material kan vara högre än vad Humble Group förutsett. 
Underlåtenhet att följa miljöbestämmelser eller behovet av att följa strängare nya 
miljöbestämmelser som kan komma att införlivas, kan leda till betydande kostnader samt hindra 
utvecklingen av Humble Groups verksamhet.  

 
Försäljnings- och distributionsrisker  
 
Humble Group bedriver försäljning i över 50 länder och försäljningen sker via distributörer, direkt 
till dagligvaruhandeln, samt genom saminnovation tillsammans med kunder på utvalda 
marknader. Vidare bedriver Humble Group distribution av vissa produkter till återförsäljare. 
Humble Groups leveranstjänster och försändelser till sådana återförsäljare är föremål för risker 
som bland annat strejker hos anställda, höjningar av drivmedelspriser, skatter eller 
administrativa kostnader som kan öka Humble Groups fraktkostnader, samt naturkatastrofer 
eller andra oförutserbara omvärldsfaktorer som kan påverka Humble Groups förmåga att 
uppfylla sina avtalsförpliktelser.   
 
Om någon av dessa risker skulle realiseras finns det en risk att Humble Group drabbas av 
minskad försäljning, ökade kostnader eller oförmåga att leverera produkter, vilka samtliga 
innebär en negativ effekt på Humble Groups intäkter.  

 
Marknadsrisker 
 
En del av Humble Groups verksamhet innebär att ingå avtal på fördelaktiga villkor med 
livsmedelsproducenter, distributörer och återförsäljare. För att nå sådana överenskommelser 
måste Humble Group vinna livsmedelsproducenternas, distributörernas eller återförsäljarnas 
förtroende och övertyga dessa om att använda sig av Humble Groups expertis eller produkter. 
Det finns alltid en risk att Humble Group inte lyckas skapa affärsrelationer med sådana 
producenter, distributörer eller återförsäljare. Om risken skulle realiseras kommer Humble 
Groups verksamhet inte att växa eller bibehållas som förutspått, vilket kan ha en negativ 
inverkan på Humble Groups verksamhet såväl som dess operativa resultat.   
 
Humble Group använder råvaror för produktion av Humble Groups produkter. Kvaliteten på 
råvarorna är av väsentlig betydelse för Humble Group. Skulle kvaliteten av råvarorna visa sig 
vara undermålig, kan det leda till att Humble Group inte lyckas producera produkter av tillräckligt 
hög kvalité till konsumentmarknaden. Det finns en risk att marknadsaktörer inte kommer att 
acceptera eller sälja Humble Groups produkter som för närvarande marknadsförs. Skulle en 
sådan nedgång i marknadsmottagandet för dessa produkter förverkligas kan det ha en negativ 
effekt på Humble Groups rykte och försäljning, vilket i sin tur kan påverka Humble Groups 
verksamhet och resultat negativt.      

 
Konkurrensrisker och risker relaterade till begränsade resurser  
 
Humble Group är verksamma inom marknader som karaktäriseras av hög konkurrens och det 
finns ingen garanti att Humble Groups produkter kommer att väljas framför konkurrerande 
företags existerande eller framtida produkter på dessa marknader. Humble Group har under de 
senaste åren genomgått en omvandling från att vara ett företag vars huvudsakliga verksamhet 
är att sälja råvaror för sockerreduktion till att idag vara en grupp bestående av flertalet företag 
över gruppens tre huvudsakliga affärssegment, vilka består av hälsosamma och hållbara 
konsumentprodukter inom ingredienser och sportnutrition, livsmedel, samt personlig hygien- 



 

 
 9 

och hushållsprodukter. Multinationella företag med substantiellt mer resurser dominerar 
generellt industrierna för de affärssegment som Humble Group verkar inom och kan förvärva 
Humble Groups konkurrenter eller lansera liknande produkter som Humble Groups samt 
använda sina resurser för att skala upp som svar på högre konkurrens och förändringar i 
konsumenternas preferenser genom att bland annat introducera nya produkter, sänka priserna 
eller öka sina marknadsföringsaktiviteter. Det finns därmed en risk att konkurrenter till Humble 
Group, med större ekonomiska resurser och kompetens inom forskning och utveckling, samt 
marknadsföring av sådana produkter, kan öka sin andel på den marknad där Humble Group är 
verksam. Humble Group är i jämförelse med vissa konkurrenter en mindre aktör på marknaden 
för livsmedel och personliga hygienprodukter med relativt begränsade resurser för ledning, 
administration och kapital och måste därför organisera och disponera sina medel på ett lämpligt 
sätt i relation till Humble Groups verksamhet. Det finns därmed även en risk att Humble Groups 
resurser inte räcker för att organisera och disponera verksamheten på ett sätt som är lämpligt 
för att möta ökad konkurrens.               
 
Konkurrensrelaterad press eller andra relaterade faktorer, såsom limiterade resurser, kan få 
Humble Group att förlora marknadsandelar, vilket kan leda till att Humble Group behöver sänka 
priserna, öka marknadsförings- och reklamåtgärderna, alternativt öka rabatten på produkter, 
som var och en kan ha en negativ inverkan på Humble Groups marginaler och kan resultera i 
en minskning av Humble Groups resultat. Det finns även en risk att konkurrenter på alla 
marknader utvecklar mer prisvärda och mer attraktiva produkter än Humble Group. Dessa 
konkurrerande produkter kan göra Humble Groups produkter föråldrade eller kan begränsa 
Humble Groups förmåga att generera intäkter, vilket kan ha en negativ effekt på Humble Groups 
verksamhet, resultat och finansiella ställning.  

 
Ryktesrisker  
 
Humble Group är beroende av sin förmåga att kontinuerligt anpassa sitt produktutbud till 
förändringar i konsumenttrender och preferenser över tid. Konsumenterna kan komma att dra 
slutsatsen att Humble Groups produkter är för dyra eller mindre attraktiva än andra 
konkurrerande produkter på marknaden. Humble Group strävar efter att tillhandahålla 
högkvalitativa och hållbara produkter. Verklig eller upplevd kvalitet eller hållbarhet, säkerhet 
eller underlåtenhet att följa tillämpliga regler och krav som är relevanta för Humble Group och 
dess konkurrenter som verkar inom samma marknader, kan orsaka negativ publicitet och 
minskat förtroende för Humble Group och dess varumärken och produkter. Ett sådant minskat 
förtroende kan skada Humble Groups rykte och försäljning. Eventuell förlust av förtroende från 
konsumenternas sida när det gäller ingredienser som används i Humble Groups produkter eller 
för säkerheten, hållbarheten och kvaliteten på Humble Groups produkter kan vara svåra för 
Humble Groups verksamhet att övervinna och kan därför orsaka omfattande omkostnader.    
 
Vidare är några av Humble Groups kunder livsmedelsproducenter, vilka är verksamma i en 
bransch där förtroendet för producenten är av stor vikt eftersom konsumenter anförtror 
livsmedelsproducenterna sin hälsa och sitt välbefinnande. En producent som sviker 
konsumenternas förtroende, vare sig av oaktsamhet eller i syfte att maximera vinst, kan få 
svårigheter att återställa förtroendet. Det finns en risk att Humble Group förknippas med en 
livsmedelsproducent och därför utsätts för offentlig kritik eller annan negativ marknadsföring 
eller rykten. Om en sådan risk skulle realiseras kan Humble Groups rykte skadas, vilket kan ha 
en negativ inverkan på Humble Groups verksamhet. 

 
Beroendet av nyckelpersoner  
 
Humble Group är beroende av vissa personer i ledande ställning och övriga nyckelpersoner 
som besitter spetskompetens inom respektive anställningsområde. Sådana medarbetare har 
kunskap och erfarenhet av Humble Groups verksamhet och de branscher där Humble Group 
verkar. En förlust av någon av Humble Groups nyckelpersoner kan försena eller förhindra 
Humble Groups expansion och förvärv av andra företag samt utveckling av nya produkter och 
försäljning av befintliga produkter. Om Humble Group misslyckas med sina ansträngningar att 
behålla nyckelpersoner, kan Humble Groups verksamhet utvecklas långsammare eller minska 
avsevärt, vilket skulle ha en negativ effekt på Humble Groups verksamhet och i förlängningen 
Humble Groups resultat.   
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II. Legala och regulatoriska risker relaterade till Humble Group 
 

Juridiska och regulatoriska utmaningar och förändringar  
 
Att bedriva försäljning av personlig hygien- och hushållsprodukter, livsmedel, nutrition och 
kosttillskott för mänsklig konsumtion kan innebära juridiska och andra risker, samt en ökad 
statlig granskning av och allmänhetens medvetenhet om livsmedelssäkerhet i synnerhet. Vissa 
av Humble Groups produkter är föremål för ett flertal lagar och regler som rör inköp, tillverkning, 
lagring, märkning, marknadsföring, reklam och distribution. Det finns en risk att Humble Group 
blir föremål för civilrättsliga åtgärder eller påföljder såsom bland annat böter, förelägganden, 
varningsbrev, begränsning av marknadsföring eller tillverkning av Humble Groups produkter 
eller vägran att tillåta export eller import av produkter, samt potentiella straffrättsliga sanktioner. 
Ändringar i lagstiftning eller förordningar, inklusive omklassificeringar av livsmedelsprodukter 
såsom kostfiber eller socker eller ändringar i kraven för godkännande från, eller ändringar i 
riktlinjer utfärdade av bland annat Food and Drug Administration (”FDA”) och Läkemedelsverket 
avseende personliga vårdprodukter som munvatten och tandkräm, kan leda till ökade kostnader 
för regelefterlevnad, påtvingad och kostsam produktutveckling, förändringar i 
konsumentpreferenser och ökade administrationskostnader för Humble Group. Dessutom är 
det inte säkert att nya planerade livsmedel eller personliga hygienprodukter från Humble Group 
kommer att erhålla erforderliga godkännanden av relevanta myndigheter, vilket kan försena nya 
produktlanseringar, öka kostnaderna för forskning och utveckling samt leda till en minskning av 
Humble Groups kassaflöde. Om Humble Group inte följer tillämpliga regulatoriska krav, kan 
Humble Group bli skyldigt att betala skadestånd, viten eller böter och bli föremål för tillfälligt 
upphävande eller återkallande av myndighetsgodkännanden, driftsrestriktioner och åtal, i 
tillämpliga fall, vilket skulle kunna påverka Humble Groups verksamhet, resultat och finansiella 
ställning negativt. Vidare kan alla fall av förorening orsakad av livsmedel eller bristande 
efterlevnad av bestämmelser, oavsett om de orsakas av Humble Groups agerande eller inte, 
leda till att Humble Group måste återkalla produkter från marknaden. Återkallelser av produkter 
kan resultera i betydande förluster på grund av kostnaden för sådana återkallelser samt förlust 
av försäljning, förlust av befintliga distributörer för sådan produkt och kan ha en negativ inverkan 
på Humble Groups förmåga att attrahera nya kunder på grund av negativa kundupplevelser, 
vilket i sin tur kan ha en negativ inverkan på Humble Groups varumärke och rykte. Kostnaderna 
för återkallelse av produkter kan överstiga eller ligga utanför Humble Groups befintliga eller 
framtida försäkringsskydd.  
 
Immateriella risker  
 
Humble Groups framgång är beroende av dess förmåga att skydda sina varumärken under 
relevanta immateriella lagar i olika länder, för att förhindra andra från att använda Humble 
Groups produkter och varumärken. En del i att skydda Humble Groups varumärken och 
produkter innebär att ansöka om patent. Att ansöka om patent är en komplex process som 
involverar både vetenskaplig och juridisk expertis. Även om ett patent har beviljats kan det 
senare ifrågasättas juridiskt, förklaras ogiltigt eller förbigås, vilket kan begränsa Humble Groups 
intäkter från produkter som härrör från ett sådant patent. Därutöver finns en risk att pågående 
patentansökningar inte leder till utfärdade patent. Eftersom vissa patentansökningar är 
konfidentiella tills patent utfärdas kan tredje part ha lämnat in patentansökningar för teknologi 
som omfattas av Humble Groups pågående ansökningar utan Humble Groups kännedom, 
varvid Humble Groups patentansökningar kanske inte har företräde framför konkurrerande 
ansökningar. Det finns en risk att Humble Groups ansträngningar för att skydda sina rättigheter 
är otillräckliga och att obehöriga kan få tillgång till och använda information som Humble Group 
bedömer tillhör koncernen. Dessutom garanterar inte utfärdandet av ett patent att det är giltigt 
eller verkställbart mot tredje part. De regler som tillämpas av patentverk i olika länder för 
beviljande av patent tillämpas inte alltid på ett förutsägbart eller enhetligt sätt och kan komma 
att ändras. Humble Group förlitar sig vidare på affärshemligheter, know-how och fortsatt teknisk 
innovation för att utveckla och behålla sin konkurrenskraft. Humble Groups underlåtenhet att 
skydda sina affärshemligheter, know-how och teknologier kan undergräva dess 
konkurrensposition och negativt påverka värdet av Humble Groups produkter. 
 
Eftersom Humble Group kontinuerligt utvärderar möjligheter att förvärva produkter och 
verksamheter, är det viktigt att sådana förvärv inkluderar alla relevanta immateriella rättigheter. 
Skulle Humble Group misslyckas med att anskaffa all relevant immateriell egendom som ingår 
vid ett förvärv av en produkt eller verksamhet utan avtalsskydd för sådant misslyckande, kan 
det ha en betydande negativ inverkan på Humble Groups rykte och finansiella ställning. 
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Om Humble Group misslyckas med att skydda och upprätthålla sina immateriella rättigheter kan 
det resultera i ett minskat kassaflöde som genereras av immateriella rättigheter som överförs 
till partners eller tredje part, vilket i sin tur kan ha en negativ effekt på Humble Groups resultat 
och finansiella ställning. 

 
Produktansvar och ansvarsförsäkring  
 
Humble Groups verksamhet exponerar koncernen för risker relaterade till 
produktansvarsanspråk förknippade med tillverkning, testning och marknadsföring av livsmedel, 
personliga hygienprodukter och hushållsprodukter. Humble Group kan komma att misslyckas 
med att erhålla eller upprätthålla försäkring på acceptabla villkor, eller överhuvudtaget. 
Dessutom finns det en risk att eventuella försäkringar som Humble Group tecknar inte ger 
tillräckligt skydd mot potentiella anspråk. Därutöver finns en avsevärd ryktesrisk för att 
eventuella ansvarsanspråk riktas mot Humble Group, där Humble Groups varumärken, även 
om sådana påståenden visar sig vara ogrundade, kan bli föremål för omfattande negativ 
publicitet och därmed äventyra ytterligare marknadsföring och försäljning av 
livsmedelsprodukter. Skulle någon av de ovan nämnda riskerna materialiseras kan det ha en 
negativ effekt på Humble Groups försäljning och resultat. 

 
Risker relaterade till dataskydd  
 
Humble Group hanterar personuppgifter i relation till sina kunder, distributörer, återförsäljare, 
marknadsföring och anställda i de länder där Humble Group bedriver sin verksamhet. Inom 
Europeiska unionen är dataskyddslagstiftningen omfattande och komplex. Trenden tyder på ett 
ytterligare strängt upprätthållande av krav gällande skydd och konfidentialitet för 
personuppgifter. Vidare kan de olika dataskyddsmyndigheterna i EU:s medlemsstater, eller i 
andra länder där Humble Group bedriver sin verksamhet, tolka den tillämpliga lagstiftningen 
annorlunda. Dataskyddslagstiftningen är ett dynamiskt rättsområde där tillämpliga riktlinjer och 
tidigare prejudikat revideras ofta, ibland med begränsad, om någon, hänsyn till äldre utrustning 
eller system som används, vilket ökar komplexiteten. Underlåtenhet eller delvis underlåtenhet 
att följa dataskyddsregler och förordningar inom EU kan resultera i betydande böter på upp till 
det högsta av 20 miljoner euro och fyra procent av Humble Groups globala årliga omsättning. 
Vidare kan obehörig åtkomst till information som lagras av Humble Group eller av en tredje part 
för Humble Groups räkning, avsiktligt eller oavsiktligt, inklusive underlåtenhet att upptäcka 
sådan åtkomst eller att underrätta registrerade i rätt tid, orsaka skada på Humble Groups rykte 
som en betrodd partner, utgöra ett brott mot förvaltnings- och straffrätt och kan innebära att de 
drabbade personerna är berättigade till skadestånd från Humble Group. Därutöver behandlar 
och överför Humble Group personuppgifter i och till länder utanför EU vilket medför en ökad 
lagstiftningskomplexitet och riskexponering, särskilt mot bakgrund av den senaste 
rättsutvecklingen. 

 
III. Finansiella risker relaterade till Humble Group 

 
Finansieringsrisk  
 
Humble Group är för närvarande i en expansionsfas och kan i framtiden anskaffa ytterligare 
finansiella resurser för sådan expansion, vilket kan innefatta kostnader för, bland annat, förvärv, 
forskning och utveckling, tillverkning och tillförsel, marknadsföring och försäljning av 
existerande och nya produkter. Det finns en risk att ytterligare finansiering inte finns tillgänglig 
för Humble Group på acceptabla villkor, eller överhuvudtaget. Om Humble Group är oförmögen 
att anskaffa ytterligare kapital i tid, kan Humble Group vara tvunget att avsevärt begränsa en 
eller flera av dess nuvarande verksamheter, vilket kan ha en negativ effekt på Humble Groups 
verksamhet. Det finns även en risk att Humble Group, till följd av pågående expansion, inte 
kommer uppvisa ett positivt kassaflöde inom en snar framtid, vilket kommer att ha en negativ 
effekt på Humble Groups resultat och marknadsvärde.  

 
Valutarisk 
 
Humble Groups redovisning upprättas i SEK och Humble Group har sin huvudsakliga 
verksamhet i Sverige. Humble Groups dotterbolag marknadsför och distribuerar dock produkter 
i över 50 länder och har ambitionen att etablera ytterligare verksamhet i flertalet länder. Humble 
Group köper och säljer även vissa varor i EUR och USD. Humble Group erhåller därmed, och 
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kommer fortsatt erhålla, intäkter i andra valutor än SEK. Tillgångar, skulder, intäkter och 
kostnader i utländsk valuta medför valutaexponering. En försvagning av SEK gentemot andra 
valutor innebär att Humble Groups redovisade tillgångar, skulder, intäkter och kostnader ökar 
medan en förstärkning av SEK gentemot andra valutor medför sänkning av dessa. Det finns en 
risk att stora valutafluktuationer mellan SEK och andra valutor blir realiserade i framtiden, vilket 
kan ha en negativ effekt på Humble Groups kostnader och följaktligen en negativ inverkan på 
Humble Groups resultat.  

 
IV. Risker relaterade till aktien i Humble Group 
 
Risk för utspädning vid framtida emissioner 
 
Humble Group kan i framtiden komma att anskaffa kapital genom emissioner av ytterligare 
aktier eller andra värdepapper för att finansiera sin verksamhet och framtida förvärv. Sådana 
emissioner kan komma att påverka värdet av aktierna i Humble Group negativt och leda till 
utspädning av aktieinnehavet för befintliga aktieägare om emissionen genomförs med avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt. Eftersom tidpunkten och villkoren för eventuella framtida 
emissioner kommer att bero på marknadsförhållandena vid tidpunkten för emissionen, kan 
Humble Group inte förutsäga eller uppskatta belopp, tidpunkt eller villkor för eventuella framtida 
emissioner. Följaktligen finns det en risk att framtida emissioner kan komma att minska värdet 
på aktierna i Humble Group och/eller späda ut befintliga aktieägares aktieinnehav i bolaget.  
 
Risk relaterat till Humble Group möjlighet att lämna utdelning 
 
Humble Group befinner sig i en utvecklings- och expansionsfas och har per dagen för 
Informationsdokumentet inte antagit någon utdelningspolicy. För närvarande har därför 
styrelsen för avsikt att låta Humble Group balansera eventuella vinstmedel för att finansiera 
tillväxt och drift av verksamheten och förutser därmed inte att några kontanta utdelningar 
betalas inom de närmaste åren. Möjligheten för Humble Group att betala utdelningar i framtiden 
beror på ett antal faktorer, såsom framtida intäkter, finansiell ställning, kassaflöden, behov av 
rörelsekapital, kostnader för investeringar och andra faktorer. Humble Group kan komma att 
sakna tillräckligt med utdelningsbara medel och Humble Groups aktieägare kan komma att 
besluta om att inte betala utdelningar, vilket innebär att aktieägare inte kommer att erhålla någon 
direktavkastning. Därutöver kan aktiekursen komma att påverkas negativt.  
 
Likviditet och volatilitet i Humble Groups aktie 
 
Det en risk för att en aktiv och likvid handel i Humble Groups aktier inte blir varaktig. Därutöver 
finns det en risk att aktieägare inte kan sälja sina aktier till ett för innehavaren godtagbart pris, 
eller överhuvudtaget, vid någon tidpunkt. Om det inte förekommer någon aktiv handel med 
Humble Groups aktier kan aktieägare kanske inte sälja sina aktier snabbt eller till marknadspris.  
 
Kursen för Humble Groups aktie kan komma att bli föremål för avsevärda fluktuationer. Framför 
allt kan kursen på aktierna påverkas av utbud och efterfrågan, fluktuationer i verkligt eller 
prognostiserat resultat, förändringar i resultatprognoser, misslyckande att nå upp till 
aktieanalytikers vinstförväntningar, allmänna förändringar av det ekonomiska läget, 
förändringar av regulatoriska förhållanden och andra faktorer. Dessutom kan den generella 
volatiliteten på aktiemarknaden leda till att värdet på Humble Groups aktier sjunker även om det 
inte finns något skäl till detta i bolagets verksamhets- eller vinstpotential.  
 
V. Risker relaterade till Transaktionen 

 
Risk att villkoren för Transaktionens genomförande inte uppfylls 
 
Genomförandet av Transaktionen är villkorad av att aktieägarna i MedicaNatumin vid en extra 
bolagsstämma med tillräcklig majoritet godkänner Transaktionen samt antar ny bolagsordning 
med annat företagsnamn än MedicaNatumin. Det kan inte garanteras när villkoren kommer att 
uppfyllas, om det överhuvudtaget sker, eller att andra händelser inte inträffar som fördröjer eller 
leder till att Transaktionen inte kan fullföljas. Om villkoren inte uppfylls och Transaktionen 
därmed inte genomförs kommer Bolagen att ha transaktionskostnader, utan motsvarande 
vinning, vilket skulle påverka Bolagens lönsamhet och finansiella ställning.  
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Den finansiella informationen i proformaredovisningen bygger på antaganden och är inte 
granskad av revisor 
 
Den finansiella informationen i proformaredovisningen i Informationsdokumentet har upprättats 
med hjälp av Bolagens oreviderade finansiella information för perioden januari – december 2021 
och presenteras endast för illustrativa syften och ska inte betraktas som en indikation på 
Bolagens resultat eller finansiella ställning efter Transaktionen. Vidare har informationen inte 
granskats av Bolagens revisorer. Vissa justeringar och antaganden har gjorts gällande Nya 
MedicaNatumin efter Transaktionens genomförande. Den information som ligger till grund för 
dessa justeringar och antaganden är preliminär, och den här typen av justeringar och 
antaganden är svåra att återspegla korrekt. Antagandena kan komma att visa sig inte vara 
korrekta och andra faktorer kan påverka Humble Groups eller Nya MedicaNatumins resultat 
eller finansiella ställning efter Transaktionen. Av dessa och andra skäl speglar inte den 
historiska och sammanslagna finansiella proformainformationen i sammandrag i detta 
Informationsdokument nödvändigtvis Humble Groups eller Nya MedicaNatumins verkliga 
finansiella ställning och resultat efter Transaktionen. För det fall den finansiella 
proformainformationen är felaktig kan bilden av Nya MedicaNatumin vara väsentligt 
missvisande. 
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ANSVAR FÖR INFORMATIONSDOKUMENTET 

GENERELLT 

 
Informationsdokumentet har upprättats som ett underlag för besluten på den extra bolagsstämma i 
MedicaNatumin som ska hållas den 29 april 2022. 

 
MedicaNatumins styrelse ansvarar, i den utsträckning som följer av aktiebolagslagen (2005:551) 
och Takeover-reglerna, för information i Informationsdokumentet. 

 
MedicaNatumins styrelse försäkrar härmed att, enligt deras kännedom, informationen i 
Informationsdokumentet överensstämmer med de faktiska förhållandena och ingen uppgift som 
sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats. 

 
MedicaNatumins styrelse består av Jonas Carpvik (ordförande), Lars Kärnerud, Bengt Johansson, 
Ulf Björklund och Anna Stålenbring. 

 
INFORMATION FRÅN HUMBLE GROUP 
 
Avsnitten Riskfaktorer, Humble Group efter förvärvet av Nya MedicaNatumin och Kompletterande 
information om Humble Group har upprättats av Humble Group. Humble Groups styrelse försäkrar 
härmed att den har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i 
Informationsdokumentet beträffande Humble Group och den nya koncernen, enligt deras kännedom, 
överensstämmer med de faktiska förhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna 
påverka dess innebörd har utelämnats.  

 
Humble Groups styrelse består av Peter Werme (ordförande),Thomas Petrén, Björn Widegren,  
Henrik Patek, Dajana Mirborn och Hans Skruvfors. 
 
INFORMATION FRÅN TREDJE PART 

 
Styrelsen för MedicaNatumin försäkrar att information från tredje part har återgivits korrekt och att, 
såvitt styrelsen känner till och kan utröna av information som offentliggjorts av berörd tredje part, 
inga sakförhållanden har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller 
vilseledande. Uttalanden i Informationsdokumentet grundar sig på styrelsens och ledningens 
bedömning om inga andra grunder anges.  

 
 
 
 

Jönköping den 8 april 2022 
 

Styrelsen för 
 

MedicaNatumin AB (publ) 

 

 

 
Stockholm den 8 april 2022 

 
Styrelsen för 

 
Humble Group AB (publ) 
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EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MEDICANATUMIN 

DATUM, TID OCH PLATS 

 
Extra bolagsstämma i MedicaNatumin kommer att hållas fredagen den 29 april 2022 kl 14.00 på 
John Bauer Hotell i Jönköping. 

 
SYFTET MED DEN EXTRA BOLAGSSTÄMMAN 
 
MedicaNatumins aktieägare kommer vid den extra bolagsstämman att bli ombedda att överväga och 
rösta om godkännande av Aktieöverlåtelseavtalet. Se avsnittet Transaktionen för information om 
Aktieöverlåtelseavtalet och Transaktionen. 

 
Bolagsstämman ska också ta ställning till förslag om ändring av bolagsordningen. För att 
anpassa bolagets företagsnamn och verksamhetsföremål till Aktieöverlåtelseavtalet föreslår 
styrelsen ändringar i bolagsordningens § 1 och § 3. Den föreslagna ändringen i § 1 innebär att 
MedicaNatumins företagsnamn ändras till Humin AB (publ) eller, om det namnet inte är möjligt 
att registrera hos Bolagsverket, ändras till Nimutan AB (publ). Den föreslagna ändringen i § 3 
innebär att föremålet för Bolagets verksamhet ska vara att förvalta värdepapper samt bedriva 
annan därmed förenlig verksamhet. 
 
STYRELSENS REKOMMENDATION 
 
MedicaNatumins styrelse anser att Transaktionen är till fördel för Bolaget och dess aktieägare. 
och rekommenderar aktieägarna att godkänna Aktieöverlåtelseavtalet.  
 
Styrelsens bedömning stöds av en så kallad fairness opinion från Eminova Parters AB, som 
agerar finansiell rådgivare till MedicaNatumins styrelse, daterad den 25 mars 2022. Utlåtande 
från Eminova Partners AB anger att, per det datumet och baserat på de överväganden som 
anges däri, är Köpeskillingen som ska erläggas av Humble Group skälig från en finansiell 
synvinkel.  
 
AVSTÄMNINGSDAG, UTESTÅENDE AKTIER, RÖSTBERÄTTIGADE AKTIER 
 
Endast innehavare av MedicaNatumin-aktier som är införda i den av Euroclear Sweden AB 
förda aktieboken den 21 april 2022 är berättigade att närvara och rösta vid MedicaNatumins 
extra bolagsstämma. Bolagets registrerade aktiekapital uppgår per dagen för detta 
Informationsdokument till 37 598 927,70 kronor fördelat på 375 989 277 aktier, envar med ett 
kvotvärde om 0,10 kronor. Samtliga aktier är av samma slag. Bolaget innehar inga egna aktier, 
som inte kan företrädas vid den extra bolagsstämman. 
 
Aktieägare i MedicaNatumin representerande 29,8 procent av aktierna och rösterna i 
MedicaNatumin har åtagit sig att godkänna Aktieöverlåtelseavtalet på den extra 
bolagsstämman.  
 
MAJORITETSKRAV 
 
För giltigt beslut om godkännande av Aktieöverlåtelseavtalet respektive ändring av 
bolagsordningen krävs att aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de 
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för besluten. 
 
 
RÖSTANDE AV STYRELSELEDAMÖTER OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 
 
Per dagen för detta Informationsdokument äger MedicaNatumins styrelseledamöter och 
ledande befattningshavare (direkt eller indirekt) personligen, och har rätt att rösta för, cirka 21,8 
procent av MedicaNatumins emitterade och utestående aktier som är berättigade att företrädas 
på MedicaNatumins extra bolagsstämma. 
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RÖSTNING OCH FULLMAKTER 

 
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden 
AB förda aktieboken torsdagen den 21 april 2022, dels anmäla sig till MedicaNatumin senast 
måndagen den 25 april 2022 klockan 16.00. 
 
Anmälan ska göras via e-post till ir@medicanatumin.se eller per post till MedicaNatumin AB, 
Östra Storgatan 20, 553 21 Jönköping. Anmälan ska innehålla aktieägarens namn, person-
/organisationsnummer, adress, telefonnummer och registrerat aktieinnehav samt i 
förekommande fall uppgift om ombud och biträden.  
 
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Om 
fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande 
som utvisar behörig firmatecknare för den juridiska personen bifogas. Om deltagande sker med 
stöd av fullmakt bör denna insändas till MedicaNatumin AB före bolagsstämman. 
Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets webbplats www.medicanatumin.se och sänds till 
aktieägare som begär det. 
 
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, 
förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir 
upptagen i framställningen av aktieboken per den 21 april 2022. Sådan registrering kan vara 
tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan 
tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren 
senast den 25 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. 
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TRANSAKTIONEN 

Det följande är en beskrivning av de väsentliga aspekterna av Transaktionen. MedicaNatumin 
uppmuntrar en noggrann läsning av hela detta Informationsdokument för en mer fullständig 
beskrivning av Transaktionen. 

 
Information i detta avsnitt innehåller uppskattningar om framtida förväntade händelser i 
MedicaNatumin och Humble Group och andra så kallade framåtriktade uttalanden. 
Framåtriktade uttalanden utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling 
och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktade 
uttalanden. Se även avsnitten "Viktig information”, ”Framåtriktade uttalanden" och 
”Riskfaktorer”. 
 

 
INTRODUKTION 
 
Aktieöverlåtelseavtalet innebär att MedicaNatumin till Humble Group överlåter samtliga aktier i 
det nybildade dotterbolaget Nya MedicaNatumin, och därigenom indirekt till Humble Group 
överlåter hela verksamheten i MedicaNatumin. Innan aktieöverlåtelsen genomförs ska nämligen 
MedicaNatumin till Nya MedicaNatumin tillskjuta samtliga aktier i befintliga dotterbolag samt 
övriga tillgångar och skulder i MedicaNatumin.  
 
Köpeskillingen för aktierna i NyaMedicaNatumin, och därmed indirekt för hela verksamheten i 
MedicaNatumin, uppgår enligt Aktieöverlåtelseavtalet till 118 436 622 kronor. Genom 
Aktieöverlåtelseavtalet åtar sig MedicaNatumin att återinvestera 113 000 000 kronor av 
Köpeskillingen i aktier i Humble Group. När Transaktionen genomförts kommer MedicaNatumin 
i princip endast att bestå av aktier i Humble Group, som förvärvats i Återinvesteringen, en 
mindre kassa för löpande kostnader samt MedicaNatumins notering på NGM Nordic SME.     
 
 
BAKGRUND OCH MOTIV TILL TRANSAKTIONEN 

 
De affärsmässiga skälen för Transaktionen beskrivs i avsnittet Humble Group efter förvärvet av 
Nya MedicaNatumin – Bakgrund och motiv till Transaktionen. Som framgår där, bedömer 
styrelserna i MedicaNatumin och Humble Group att det finns flera samordningsfördelar att vinna 
genom att sammanföra MedicaNatumins verksamhet med Humble Group. Dessa fördelar ligger 
till grund för bedömningen att Transaktionen är verksamhetsmässigt motiverad. 
 
Styrelsen för MedicaNatumin bedömer att Transaktionen realiserar värden i MedicaNatumin, 
som inte kan åtkommas genom att fortsätta verksamheten i MedicaNatumin på fristående basis. 
Transaktionen är enligt styrelsens bedömning fördelaktig för MedicaNatumins aktieägare på så 
sätt att MedicaNatumins verksamhet kan avyttras till en premie (se vidare avsnittet Premie) 
samtidigt som MedicaNatumins aktieägare, efter en period av lock-up, får möjlighet att få aktier 
i Humble Group.    
 
 
NÄRMARE OM AKTIEÖVERLÅTELSEAVTALET 
 
Aktieöverlåtelsen sker mot en köpeskilling om 118 436 622 kronor, som ska erläggas kontant 
vid Humble Groups tillträde till aktierna. MedicaNatumin ska efter tillträdet återinvestera 
113 000 000 kronor av Köpeskillingen i aktier i Humble Group.  
 
Aktieöverlåtelseavtalet är villkorat av att en extra bolagsstämma i MedicaNatumin godkänner 
Aktieöverlåtelseavtalet och beslutar om ändring av MedicaNatumins företagsnamn till ett namn 
som inte innehåller MedicaNatumin. För att villkoren ska vara uppfyllda måste aktieägare som 
representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda 
aktierna rösta för besluten. Aktieöverlåtelseavtalet är också villkorat av att erforderliga 
medgivanden enligt kontrollförändringsbestämmelser i avtal med vissa av MedicaNatumins 
kontraktsparter erhålls och att MedicaNatumin träffar ett nytt återförsäljaravtal med en 
namngiven leverantör. 
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MedicaNatumin lämnar i Aktieöverlåtelseavtalet sedvanliga garantier till Humble Group, som 
inför avtalet genomfört en due diligence avseende MedicaNatumin. Garantitiden löper i tolv 
månader från tillträdesdagen. MedicaNatumin åtar sig ett konkurrensförbud under 24 månader 
från tillträdet. 
 
Styrelsen för MedicaNatumin bedömer att Aktieöverlåtelseavtalet är ingånget på 
marknadsmässiga villkor.  
 
INKRÅMSÖVERLÅTELSEN 
 
Inkråmsöverlåtelsen innebär att MedicaNatumin till Nya MedicaNatumin tillskjuter samtliga 
aktier i befintliga dotterbolag samt övriga tillgångar och skulder i MedicaNatumin. 
Inkråmsöverlåtelsen är planerad att ske i omedelbar anslutning till tillträdet enligt 
Aktieöverlåtelseavtalet och genomförs som ett aktieägartillskott från MedicaNatumin till dess 
helägda dotterbolag Nya MedicaNatumin.  
 
 
ÅTERINVESTERINGEN OCH LOCK-UP 
 
MedicaNatumin åtar sig i Aktieöverlåtelseavtalet att återinvestera 113 000 000 kronor av 
köpeskillingen i aktier i Humble Group. Återinvesteringen ska genomföras under en period efter 
tillträdet genom att MedicaNatumin förvärvar aktier i Humble Group över marknaden eller, till 
högst 30 procent, i en s.k. blockaffär utanför marknaden.  
 
MedicaNatumin åtar sig också att inte överlåta de aktier som förvärvas i Återinvesteringen 
(”Återinvesteringsaktierna”) under viss tid. Lock-up perioden är sex månader för 70 procent 
av Återinvesteringsaktierna och tolv månader för resterande 30 procent av 
Återinvesteringsaktierna. Så länge Återinvesteringsaktierna omfattas av åtagande om lock-up 
ska de förvaras på ett spärrat escrowkonto, som ska öppnas i MedicaNatumins namn hos en 
utsedd escrowagent.     
 
 
PLANER AVSEENDE MEDICANATUMIN EFTER TRANSAKTIONEN OCH  
HANTERING AV ÅTERINVESTERINGEN 
 
Om Transaktionen genomförs kommer MedicaNatumins tillgångar härefter i princip uteslutande 
att bestå av Återinvesteringsaktierna samt en mindre kassa. Bolaget kommer att ha ett nytt 
företagsnamn och dess verksamhet kommer enligt en ändrad bolagsordning att vara inriktad på 
förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet. Som framgår av avsnittet 
Återinvesteringen och lock-up kommer Återinvesteringsaktierna att omfattas av åtagande om 
lock-up under sex månader (för 70 procent av Återinvesteringsaktierna) respektive tolv månader 
(för 30 procent av Återinvesteringsaktierna).  
 
Bolagets verksamhet kommer under lock-up perioden i princip uteslutande att vara inriktad på 
att äga och förvalta Återinvesteringsaktierna. När respektive lock-up period har löpt ut, avser 
styrelsen föreslå bolagsstämman att besluta om utdelning av tillgängliga Återinvesteringsaktier 
till Bolagets aktieägare.  
 
Såvitt avser 70 procent av Återinvesteringsaktierna beräknas dessa kunna delas ut till Bolagets 
aktieägare snarast efter sex månader från Transaktionens genomförande. För återstående 30 
procent av aktierna beräknas det kunna ske snarast efter tolv månader från Transaktionens 
genomförande. Om det vid någon av dessa tidpunkter föreligger anspråk riktade mot Bolaget, 
t.ex. enligt garantierna i Aktieöverlåtelseavtalet, kan antalet Återinvesteringsaktier som kan 
delas ut till aktieägarna komma att behöva reduceras. För att samtliga Återinvesteringsaktier 
ska kunna delas ut till aktieägarna i MedicaNatumin, måste också aktiekapitalet i 
MedicaNatumin sättas ned. Styrelsen avser att lägga fram förslag om sådan minskning av 
aktiekapitalet. 
 
Om Transaktionen genomförs avser styrelsen härutöver att utvärdera möjligheterna till ett s.k. 
omvänt förvärv, det vill säga ett förvärv av ett onoterat bolag med betalning i nyemitterade aktier 
i MedicaNatumin eller annan motsvarande struktur i syfte att det onoterade bolaget indirekt ska 
överta MedicaNatumins marknadsnotering. Styrelsen avser att anlita en rådgivare i syfte att 
söka identifiera möjliga kandidater för ett sådant omvänt förvärv.  
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Om Bolaget inte identifierar någon lämplig kandidat för ett omvänt förvärv eller om det av annan 
anledning inte går att genomföra ett sådant, avser styrelsen att ta initiativ till en likvidation av 
Bolaget. De Återinvesteringsaktier som inte redan delats ut till aktieägarna beräknas kunna 
skiftas ut till aktieägarna i likvidationen, i den mån de inte behöver tas i anspråk för reglering av 
krav mot Bolaget. 
 
Styrelsens avsikt är att Bolagets aktie i vart fall under lock-up perioden ska fortsätta vara noterad 
på NGM Nordic SME.  
 
 
PREMIE 
 
Köpeskillingen motsvarar ett värde om 0,315 kronor per aktie i MedicaNatumin. Det innebär en 
premie om 22,4 procent i förhållande till volymviktad genomsnittlig kurs för MedicaNatumins 
aktie under 90 handelsdagar fram till den 17 februari 2022 (den sista avslutade handelsdagen 
före offentliggörandet av Transaktionen). 
 
 
RÖSTÅTAGANDEN ELLER AVSIKT ATT RÖSTA FÖR TRANSAKTIONEN 

 
Aktieägare representerande cirka 29,8 procent av aktierna och rösterna i MedicaNatumin har 
åtagit sig att rösta för Transaktionen på den extra bolagsstämman.  
 

 
REKOMMENDATION FRÅN STYRELSEN 

 
Styrelsen i MedicaNatumin anser att Transaktionen är till fördel för Bolaget och dess aktieägare.  
 
Styrelsen för MedicaNatumin anser att Köpeskillingen är skälig. Styrelsen har till stöd för sin 
bedömning inhämtat en så kallad fairness opinion från Eminova Parters AB daterad den 25 
mars 2022 som uttrycker att, per det datumet och baserat på de överväganden som anges däri, 
är Köpeskillingen som ska erläggas av Humble Group skälig från en finansiell synvinkel. 

 
 
OREVIDERAD FRAMÅTRIKTAD FINANSIELL INFORMATION 
 
Informationen i avsnittet Utlåtande av Eminova till MedicaNatumins styrelse kan innehålla eller 
basera sig på vissa finansiella prognoser för MedicaNatumin. Sådan information är inte fakta 
och ska inte uppfattas som en indikation på framtida resultat. Läsare av detta 
Informationsdokument uppmanas att inte sätta otillbörlig tilltro till sådan information. Varken 
MedicaNatumins revisor eller någon annan oberoende revisor har satt samman, utvärderat eller 
utfört några andra förfaranden med anledning av sådan information och inte heller har de 
kommit med något utlåtande eller annan form av försäkran av sådan information. De åtar sig 
inte något ansvar för, och avsäger sig all koppling till, den antagna finansiella informationen.  
 
 
INDIKATIV TIDPLAN 

 
Den preliminära tidplanen för Transaktionen ser ut enligt nedan. 

 
29 mars 2022 Kallelse till extra bolagsstämma 
 
29 april 2022 Extra bolagsstämma  
 
9 maj 2022 Tidigaste dag för Humble Groups tillträde till aktierna, förutsatt att den extra 

bolagsstämman i MedicaNatumin godkänt Aktieöverlåtelseavtalet och 
övriga tillträdesvillkor uppfyllts   

 
Den indikativa tidplanen är preliminär och kan komma att bli föremål för förändring. 
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SKATTEKONSEKVENSER 

 
Skattelagstiftningarna i respektive aktieägares medlemsstat och i Sverige kan inverka på 
inkomsterna från aktierna i MedicaNatumin och Humble Group. Varje investerare tillika 
aktieägare bör kontakta sina egna professionella skatterådgivare för att klargöra individuella 
skattekonsekvenser för deras del i samband med Transaktionen. 
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UTLÅTANDE AV EMINOVA TILL MEDICANATUMINS STYRELSE 
  

 
 
 

 

To the Board of MedicaNatumin AB 

 
MedicaNatumin AB 

Östra Storgatan 20, 2nd floor 

SE-553 21 Jönköping 

Sweden 

 
Fairness Opinion from Eminova Partners AB 

 
MedicaNatumin AB, 556692-9690, (”MedicaNatumin” or the ”Company”) has retained Eminova Partners AB, 559170- 

3334, (”Eminova Partners”) to provide an opinion as to the fairness, from a financial point of view (the ”Fairness 

Opinion”), of the submitted offer by Humble Group AB, 556794-4797 (the ”Buyer”). Eminova Partners understands that 

MedicaNatumin intends to transfer the shares in all subsidiaries (the ”Subsidiaries”) and any assets, agreements and rights 

related to the Subsidiaries’ operations to a newly formed holding company in which MedicaNatumin owns all shares 

(the ”Shares”). The Buyer is interested in acquiring, and MedicaNatumin is interested in selling, the Shares and indirectly 

the shares in the Subsidiaries for a purchase price of approximately 118,4 MSEK (the “Offer”). 

 
Eminova Partners bases this opinion on the following: 

 Publicly available financial information on the Company, including published financial reports 
 Management projections from the Company 
 Discussions with senior executives in MedicaNatumin regarding the Company’s historical 

and current operations, financial position, investment needs and future prospects 
 Publicly available information about listed companies comparable to the Company 
 Other information that Eminova Partners deems to be relevant as basis for this opinion 

 
Eminova Partners has not assumed responsibility to independently verify, nor does it have independently verified, the 

accuracy of any information provided to Eminova Partners by MedicaNatumin or that have otherwise been publicly 

available. Eminova Partners has thus relied on that all financial and other information which form the basis for this 

statement is correct and complete. Eminova Partners has further assumed that the financial and operational forecasts of 

MedicaNatumin provided by senior executives in the Company are well-founded, correct and based on correct 

assumptions. 

 
Eminova Partners has not made any independent valuation of assets and liabilities in MedicaNatumin or its Subsidiaries or 

related companies. Eminova Partners’s statement is based on financial, marketable and other conditions as well as the 

information provided to Eminova Partners per the day for this statement. Conditions that form the basis of this 

statement may be affected by subsequent events, such as natural reasons that cannot be taken into consideration by 

Eminova Partners in this statement. Eminova Partners does not accept any responsibility for such update or revision of 

our opinion due to such events. 

This statement is exclusively addressed to the Board of Directors of MedicaNatumin to serve as a basis for its position 

regarding the Offer and no other party shall have any right to invoke this opinion. The statement is not a 

recommendation as to whether MedicaNatumin should accept the Offer. This statement may not be disseminated, 

reproduced, quoted or referred to without written approval from Eminova Partners and in cases where such approval is 

given, it may only be reproduced in its entirety. 

Eminova has been engaged by MedicaNatumin’s Board in connection with the Offer to issue this statement. The fee for 

Eminova Partners’s work is not dependent on whether the Offer is completed. 
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Against this background, and subject to the above, it is Eminova Partner’s opinion that the Offer per this day can be 

considered reasonable from a financial perspective for MedicaNatumin’s shareholders. 

This statement must be interpreted and applied in accordance with Swedish law. Disputes regarding this statement 

shall be settled exclusively by the Swedish court. 

Stockholm, Mars 25, 2022 

Eminova Partners AB 
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HUMBLE GROUP EFTER FÖRVÄRVET AV NYA MEDICANATUMIN 

 
Information i detta avsnitt innehåller uppskattningar om framtida förväntade händelser i 
MedicaNatumin och Humble Group och andra så kallade framåtriktade uttalanden. Framåtriktade 
uttalanden utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan 
komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktade uttalanden. Se även avsnitten 
"Viktig information”, ”Framåtriktade uttalanden" och ”Riskfaktorer”. 
 

BAKGRUND OCH MOTIV TILL TRANSAKTIONEN 

Styrelserna i Bolagen har utrett följderna av Transaktionen och ser en tydlig strategisk fördel av att 
genomföra Transaktionen. Humble Group verkar till stor del inom affärssegmentet ingredienser och 
sportnutrition inom vilket MedicaNatumin (Nya MedicaNatumin efter Transaktionen, vilket ska 
omfattas av definitionen ”MedicaNatumin” i detta avsnitt) etablerat en stark marknadsposition i 
Norden. Genom ett samgående kan verksamheterna dra nytta av respektive verksamhets 
spetskompetenser och styrkor för att växa sin affär tillsammans i befintliga och nya geografiska 
marknader. MedicaNatumin har genom produktionsenheten Natumin Pharma AB tillgång till en 
välinvesterad och etablerad produktionsfacilitet med hög outnyttjad kapacitetsnivå vilket medför 
väsentliga försäljningsmöjligheter där Humble Group kan förmedla nya kunder till bolaget och 
därmed öka den löpande beläggningen i produktionen i Natumin Pharma AB. Detta förväntas leda 
till ökade produktionsvolymer av medel- och högmarginalprodukter för Natumin Pharma AB och 
därmed öka försäljning- och lönsamhetstillväxten. Genom MedicaNatumins distributionsenheter, 
Medica Clinical Nord AB och Vitalkost A/S, besitter MedicaNatumin även ett brett och 
konkurrenskraftigt produktsortiment inom segmentet och genom Transaktionen bedöms det finnas 
försäljningspotential genom ökad distribution av Humble Groups produkter i Nya MedicaNatumins 
hälsokostkanaler och omvänd korsförsäljningsmöjligheter för Nya MedicaNatumins produkter genom 
Humble Groups flera etablerade försäljning- och distributionskanaler.  
 
Mot bakgrund av ovan bedömer styrelserna för Bolagen att den nya koncernen har stor potential att 
tillsammans skapa en starkare marknadsposition inom segmentet för ingredienser och nutrition 
genom att äga stora delar av värdekedjan. Styrelsen för MedicaNatumin och Humble Group bedömer 
att koncernen kommer att kunna utnyttja ett flertal materiella synergier, såsom samordningsvinster 
samt kostnadsbesparingar inom administration, produktionsledet och leveranskedjan, vilket i sin tur 
förväntas leda till att koncernen kan öka både intäkter och lönsamhet.  

 
För att genomföra potentiella framtida tilläggsförvärv bedöms det vara synnerligen fördelaktigt att 
MedicaNatumins och Humble Groups ledning har en lång och gedigen branschkunskap och ett brett 
etablerat nätverk inom industrin. Detta skapar ytterligare möjligheter för fortsatt tillväxt genom förvärv 
inom segmentet. Kunskapsutbyte bedöms kunna ske även inom forskning och utveckling av nya 
produkter. 
 
Humble Groups ledning förväntar att betydande försäljnings- och kostnadssynergier ska kunna 
realiseras, där Bolagets EBITDA-resultat från den senaste tolvmånadersperioden som slutade den 
31 december 2021 estimeras öka från cirka 11 miljoner kronor till cirka 18 miljoner kronor.  
 
Som ett resultat av Transaktionen bedömer ledningen för Humble Group att koncernen kommer att 
kunna förbättra möjligheterna för att skapa långsiktigt aktieägarvärde för såväl MedicaNatumins som 
Humble Groups aktieägare. 
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PROFORMAREDOVISNING 

Informationsdokumentet innehåller proformaredovisning som har justerats för att reflektera effekten 
av Transaktionen på Humble Groups balans- och resultaträkning per den 31 december 2021, som 
om Transaktionen hade genomförts vid den tidpunkten, och för att reflektera effekten av 
Transaktionen. 

Humble Group och MedicaNatumin tillämpar olika redovisningsregelverk. Humble Group tillämpar 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3) medan MedicaNatumin tillämpar 
International Financial Reporting Standards (IFRS). I proformaredovisningen har justeringar gjorts 
för att anpassa MedicaNatumins resultat- och balansposter till det redovisningsregelverk som 
Humble Group tillämpar. Justeringarna avser bland annat mellanskillnaden mellan bokförda 
nyttjanderätter och leasingskulder. Humble Group kommer efter Transaktionen att behöva upprätta 
en komplett förvärvsanalys för att värdera samtliga immateriella tillgångar vid en konsolidering. 
Proformaredovisningen är enbart en indikativ illustration av hur resultat- och balansräkningen 
kommer att se ut efter Transaktionen.  
 
Proformaredovisningen är endast presenterad i informationssyfte och reflekterar uppskattningar och 
antaganden gjorda av Humble Groups ledning såsom den anser rimliga, och andra så kallade 
framåtriktade uttalanden. Den avser inte att representera vad Humble Groups faktiska resultat eller 
finansiella ställning skulle ha varit om Transaktionen hade inträffat på den angivna dagen, och det är 
inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat eller finansiell ställning. Dessutom speglar 
proformaredovisningen inte den uppskattade effekten av kostnads- eller intäktssynergier i samband 
med Transaktionen.  
 
Framåtriktade uttalanden utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och 
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktade uttalanden. 
 
 

 
 

Resultaträkning (KSEK) Humble Group MedicaNatumin Justeringar Koncernproforma

Nettoomsättning 1 518 000 218 740 1 736 740

Aktiverat arbete för egen räkning 47 000 0 47 000

Övriga rörelseintäkter 42 000 2 541 44 541

Totala intäkter 1 607 000 221 281 1 828 281

Rörelsens kostnader

Kostnad för sålda varor -1 038 000 -117 078 -341 -1 155 419

Övriga externa kostnader -223 000 -41 870 -5 287 -270 157

Personalkostnader -167 000 -48 619 -215 619

Övriga rörelsekostnader -17 000 -2 346 -19 346

Totala rörelsekostnader -1 445 000 -209 913 -5 628 -1 660 541

EBITDA 162 000 11 368 -5 628 167 740

Justerad EBITDA 228 000 11 368 -5 628 233 740

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -5 000 -6 867 4 537 -7 330

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar -6 000 -6 034 3 819 -8 215

EBITA 151 000 -1 533 2 729 152 196

Justerad EBITA 217 000 -1 533 215 467

Avskrivningar av förvärvsrelaterade anläggningstillgångar -464 000 -9 060 -8 383 -481 443

Rörelseresultat (EBIT) -313 000 -10 593 -5 654 -329 247

Ränteintäkter 0 232 232

Räntekostnader -75 000 -2 207 -77 207

Resultat efter finansiella poster -388 000 -12 568 -4 351 -404 919

Aktuell skatt -39 000 -2 467 -41 467

Uppskjuten skatt 85 000 6 976 -4 264 87 712

Resultat efter skatt -342 000 -8 059 -8 615 -358 674
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Balansräkning (KSEK) Humble Group MedicaNatumin Justeringar Koncernproforma

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 4 784 000 77 639 1 912 4 863 551

Materiella anläggningstillgångar 297 000 31 773 -28 013 300 760

Finansiella anläggningstillgångar 44 000 5 379 -5 307 44 072

Summa anläggningstillgångar 5 125 000 114 791 -31 408 5 208 383

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 516 000 55 987 2 192 574 180

Kundfordringar 463 000 24 530 0 487 530

Övriga omsättningstillgångar 88 000 3 938 0 91 938

Likvida medel 421 000 814 -118 437 303 377

Summa omsättningstillgångar 1 488 000 85 270 -116 244 1 457 026

SUMMA TILLGÅNGAR 6 613 000 200 061 -147 652 6 665 409

EGET KAPITAL & SKULDER

Aktiekapital 54 000 37 599 -37 599 54 000

Ej registrerat aktiekapital 1 000 -1 287 1 287 1 000

Övrigt tillskjutet kapital 3 046 000 70 773 -70 264 3 046 509

Annat eget kapital inklusive årets resultat -411 000 -8 059 -8 615 -427 674

Summa eget kapital 2 690 000 99 026 -115 191 2 673 835

Avsättningar för uppskjuten skatt 593 000 8 526 -3 340 598 186

Summa avsättningar 593 000 8 526 -3 340 598 186

Långfristiga skulder

Räntebärande skulder 1 736 000 26 826 -26 676 1 736 150

Tilläggsköpeskillingar 666 000 3 642 0 669 642

Övriga långfristiga skulder 52 000 0 0 52 000

Summa långfristiga skulder 2 454 000 30 468 -26 676 2 457 792

Kortfristiga skulder

Räntebärande skulder 107 000 21 276 531 128 807

Leverantörsskulder 364 000 13 749 0 377 749

Tilläggsköpeskillingar 249 000 440 0 249 440

Övriga skulder 156 000 26 576 -2 976 179 600

Summa kortfristiga skulder 876 000 62 041 -2 445 935 596

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER 6 613 000 200 061 -147 652 6 665 409
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ÄGANDET I HUMBLE GROUP EFTER TRANSAKTIONEN 
 

Nedan tabell illustrerar ägandet i Humble Group om Transaktionen skulle ha genomförts baserat 
på  aktieägarinformationen från Euroclear Sweden AB samt aktiekursen per den 31 december 2021. 

 
Aktieägare Antal aktier Kapital (%) 

Noel Abdayem (NCPA Holding AB) 27 785 844 11,25% 

Håkan Roos (RoosGruppen AB) 25 266 020 10,23% 

Thomas Petrén (Seved Invest AB) 12 570 000 5,09% 

Handelsbanken Fonder 11 100 000 4,49% 

Avanza Pension 9 388 328 3,80% 

Creades AB 6 677 050 2,70% 

Caldas Capital Lda 6 572 129 2,66% 

Simon Petrén (Semroen AB) 6 054 000 2,45% 

Futur Pension 5 940 853 2,41% 

Tommy Jönsson (deck of Lilja AB) 5 672 199 2,30% 

Topp 10 117 026 423 47,38% 

Övriga aktieägare 129 951 244 52,62% 

MedicaNatumins aktieägare 4 229 865 1,71% 
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KOMPLETTERANDE INFORMATION OM HUMBLE GROUP 

HUMBLE GROUP 

Humble Groups företagsnamn är Humble Group AB, org.nr 556794–4797, och LEI-kod är 
54930067DYL82EKQR937. Dess kommersiella namn är Humble Group. För information om Humble 
Groups bolagsrättsliga hemvist, huvudkontorets adress, ägarförhållanden i huvuddrag och ytterligare 
information om Humble Group samt dess verksamhet och storlek hänvisas till Humble Groups 
hemsida www.humblegroup.se.  

FINANSIERING AV TRANSAKTIONEN 
 
Humble Group kommer att finansiera hela Transaktionen med befintlig kassa. 
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KOMPLETTERANDE INFORMATION OM MEDICANATUMIN 
 

MEDICANATUMIN 
 
MedicaNatumins företagsnamn är MedicaNatumin AB, org.nr: 556692-9690, och LEI-kod är 
5493005IJECIIPBS6S28. Dess kommersiella namn är MedicaNatumin. MedicaNatumin 
registrerades av Bolagsverket 6 december 2005. MedicaNatumins associationsform är publikt 
aktiebolag och dess verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551). För ytterligare information 
om MedicaNatumin hänvisas till MedicaNatumins hemsida www.medicanatumin.se.  

 
 

VERKSAMHETSBESKRIVNING   

Grunden i MedicaNatumins verksamhet är att erbjuda innovativa produkter och starka varumärken 
från en hållbar och vetenskaplig bas. Företagets utgångspunkt är att ha en stark position på den 
nordiska marknaden parallellt med att man utvecklar internationella samarbeten. Målet är att bidra 
till en positiv hälsotrend och erbjuda förbättrad livskvalitet genom produkter som behandlar eller 
stödjer människokroppens olika funktioner. MedicaNatumin strävar efter att driva ett hållbart företag 
ur ekonomiska, sociala, etiska och miljömässiga perspektiv. Företaget följer som minimum gällande 
kvalitets- och miljölagstiftning, förordningar och övriga bestämmelser. Huvudkontor och produktion 
finns i Jönköping respektive Habo och dotterbolag i Tønsberg.  
 
Medica Clinical Nord 

Medica bildades 2006 med fokus på utveckling och försäljning av kosttillskott med kliniskt bevisad 
och vetenskapligt dokumenterad effekt. Två år senare bildades Medica Clinical Nord genom förvärv 
av ett norskt samt ett danskt hälsokostföretag. 2016 förvärvade Medica Clinical Nord, som då hade 
en ledande ställning inom hälsoprodukter på den skandinaviska marknaden, Natumin Pharma vilket 
gav tillgång till en modern forsknings- och produktionsanläggning, ett antal patenterade produkter 
samt flera patent. 2017 bytte Medica Clinical Nord namn till MedicaNatumin. 
2019 förvärvades norska Vitalkost. 

 
Natumin Pharma 

Natumin Pharma är sprunget ur hälsobutiken Hälsoprodukter som startades redan 1948. Under 
1970-talet lanserade företaget flera egna produkter, exempelvis Ecomer, Strix och Imedeen. Efter 
ett ägarskifte under 1990-talet hade Natumin Pharma snabb tillväxt genom stora investeringar i 
forskning och utveckling. 2012 investerades det i en egen, modern tillverkningsenhet för produktion 
av medicinteknisk utrustning, kosmetiska produkter, kosttillskott och traditionella växtbaserade 
läkemedel. Tillverkningsenheten ligger i Habo, nära Jönköping. 

 
Vitalkost AS 

Vitalkost startades 1976 som Norges första ”naturliga matbutik” – Solhjulet. Idag är Vitalkost en 
ansedd leverantör av ekologiska livsmedel och kosttillskott, baserat på tillförlitliga vetenskapliga 
bevis. Vitalkost marknadsför och säljer ledande naturprodukter både under egna varumärken och 
internationella varumärken. Produktsortimentet består av kosttillskott, naturlig hudvård och 
ekologiska matvaror. Produkterna säljs främst på den norska marknaden genom hälsokostbutiker, 
delikatessbutiker, dagligvaruhandel, ekologiska butiker, apotek och e-handel. 

 
Verksamhetsområden och produkter 

MedicaNatumin erbjuder dokumenterade produkter inom man- och kvinnohälsa, allmänhälsa samt 
hudvård. Produkterna faller in under kategorierna kosttillskott, medicintekniska produkter samt 
dermatologiska och kosmetiska produkter. Dotterbolaget Vitalkost är också väletablerat inom 
ekologiska matvaror. Bland varumärkena finns ledande kosttillskott som L-Argiplex®, Nypozin® och 
Shift® samt de vetenskapligt dokumenterade hudvårdsserierna Jabushe® och Dermyn®. 
MedicaNatumin har även distributionsrättigheterna för ledande kosttillskott som Astaxin ®, Ester-C®, 
Kyolic® och Femarelle®. Ett flertal av produkterna har utvecklats inom MedicaNatumins innovations- 
och utvecklingsavdelning som i samarbete med forskare vid Karolinska institutet och Sahlgrenska 
Akademin även har utvecklat företagets patenterade plattformar: QAL-100 (Jabushes aktiva 

http://www.medicanatumin.se/
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formula), Tricutan® (facelift komplex), Pentane-1,5-diol och Artemisia Abrotanum (Nåva® fot- och 
nagelsvampsbehandling). I det norska sortimentet ingår även kosttillskotten RuisOmega3,  
B-pluss och spaserien DSM.  

FINANSIELL INFORMATION  
 

 
Den finansiella informationen som redovisas i detta avsnitt avseende räkenskapsåret 2020-01-01 – 
2020-12-31 är hämtad från Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2020, vilken har upprättats i 
enlighet med Årsredovisningslagen och International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom 
de antagits av EU samt har reviderats av Bolagets revisor. Den finansiella informationen som 
redovisas i detta avsnitt avseende räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31 är hämtad från Bolagets 

 

Koncernens resultaträkning MSEK 2021 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning 218,7 211,3 148,7 181,6 128,0

Bruttoresultat 101,7 97,1 93,9 119,1 79,7

Rörelseresultat före av - och nedskriv ningar (EBITDA) 11,4 5,7 11,9 42,5 12,3

Rörelseresultat efter av - och nedskriv ningar (EBIT) -10,6 -7,1 2,0 34,7 -8,1

Finansnetto -2,0 -2,4 -0,8 -0,3 -0,6

Resultat efter finansiella poster -12,6 -9,5 1,3 34,4 -8,7

Årets resultat -6,9 -7,1 0,5 27,4 -6,0

Koncernens balansräkning MSEK 211231 201231 191231 181231 171231

Anläggningstillgångar 115,9 114,5 93,9 84,8 90,6

Omsättningstillgångar 85,3 78,2 77,3 80,5 49,8

SUMMA TILLGÅNGAR 201,2 192,7 171,2 165,3 140,4

Eget kapital 100,2 104,7 114,7 112,8 85,2

Långfristiga ej räntebärande skulder 12,2 14,7 12,8 13,9 14,0

Långfristiga räntebärande skulder 26,8 27,2 16,6 3,5 10,1

Kortfristiga räntebärande skulder 21,3 19,1 5,5 8,1 9,9

Öv riga skulder 40,8 27,1 21,6 26,9 21,2

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 201,2 192,7 171,2 165,3 140,4

Koncernens kassaflödesanalys MSEK 2021 2020 2019 2018 2017

Kassaflöde från den löpande v erksamheten före 

förändringar av  rörelsekapital
7,9 2,5 3,3 35,6 11,2

Kassaflöde från den löpande v erksamheten 11,2 13,2 2,6 31,8 -0,4

Kassaflöde från inv esteringsv erksamheten -2,0 -22,8 -2,8 -4,8 -6,3

Kassaflöde från finansieringsv erksamheten -13,3 2,8 -4,9 -10,4 -0,8

Årets kassaflöde -4,1 -6,8 -5,0 16,6 -7,5

Nyckeltal MSEK 2021 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättningstillv äxt (%) 3,5% 42,1% -18,1% 41,9% 10,7%

Bruttomarginal (%) 46,5% 46,0% 63,1% 65,6% 62,3%

EBITDA-marginal (%) 5,2% 2,7% 8,0% 23,4% 9,6%

Rörelsemarginal, EBIT (%) -4,8% -3,4% 1,4% 19,1% -6,3%

Vinstmarginal (%) -3,2% -3,4% 0,4% 15,1% -4,7%

Sysselsatt kapital 148,3 150,9 136,7 124,4 105,2

Räntabilitet på eget kapital (%) -6,7% -6,5% 0,5% 27,6% -6,8%

Soliditet (%) 49,8% 54,3% 67,0% 68,3% 60,7%

Räntebärande nettoskuld 47,3 41,4 9,4 -6,1 18,9

Skuldsättningsgrad (%) 48,0% 44,1% 19,2% 10,3% 23,5%

Kapitalomsättningshastighet (ggr) 1,11 1,16 0,88 1,19 0,84
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bokslutskommuniké för 2021 och har inte granskats av Bolagets revisor. Informationen bör läsas 
tillsammans med Bolagets revisionsberättelse för 2020 och Bolagets bokslutskommuniké för 2021, 
som införlivas i Informationsdokumentet genom hänvisning. Belopp i detta avsnitt kan i en del fall ha 
avrundats, vilket gör att summeringarna inte alltid är exakta. 

 
Betydande förändringar i MedicaNatumins finansiella ställning efter 31 december 2021 

 
Efter den 31 december 2021 fram till dagen för Informationsdokumentet har inga betydande               
förändringar i MedicaNatumin skett. 

 
MEDICANATUMINS AKTIE 

 
Allmän information om aktierna 

 

Aktierna i MedicaNatumin har emitterats i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). Rättigheter 
som är förenade med aktier emitterade av MedicaNatumin, inklusive de rättigheter som följer av 
MedicaNatumins bolagsordning, kan endast justeras i enlighet med förfaranden som anges i nämnda 
lag. Aktierna i MedicaNatumin är denominerade i kronor och av samma klass. Aktiens ISIN-kod är 
SE0001789793 och kortnamn MEDNA. MedicaNatumins aktier är noterade på Nordic Growth Market 
(NGM) Nordic SME. 

 

MedicaNatumin är anslutet till Euroclears kontobaserade värdepapperssystem. Samtliga till aktien 
knutna rättigheter tillkommer den som är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken. Samtliga 
aktier är emitterade och fullt inbetalda. Varje aktie berättigar till en (1) röst på MedicaNatumins 
bolagsstämma. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av denne 
ägda och företrädda aktier. Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya aktier, 
teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev i enlighet med aktiebolagslagen, såvida inte 
bolagsstämman eller styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutar om avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt. 

 

Varje aktie ger lika rätt till andel av MedicaNatumins tillgångar och vinst. Vid en eventuell likvidation 
av MedicaNatumin har aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till det antal aktier som 
aktieägaren innehar. Inga begränsningar föreligger avseende aktiernas överlåtbarhet. 

 

Enligt MedicaNatumins bolagsordning ska aktiekapitalet lägst vara 13 500 000 kronor och inte 
överstiga 54 000 000 kronor. Antalet aktier får inte understiga 135 000 000 och inte överstiga 
540 000 000. MedicaNatumins aktiekapital uppgick per den 31 mars 2022 till 37 598 927,70 kronor 
fördelat på 375 989 277 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,10 kronor. 

 
Ägarstruktur 
 
Tabellen visar ägarstruktur och större aktieägare i MedicaNatumin baserat på 
aktieägarinformationen från Euroclear Sweden AB per den 31 december 2021.  
 

Aktieägare Antal aktier och röster Andel (%) 

N.P.H i Habo AB 75 000 000 19,95% 

Avanza Pension 39 477 487 10,50% 

Swedbank Försäkring AB 35 331 089 9,40% 

TJ Gruppen AB 18 825 590 5,01% 

Jool Invest AB 17 448 434 4,64% 

Jesper Pettersson 14 600 000 3,88% 

Lars Ingvarsson 8 280 737 2,20% 

Nordnet pensionsförsäkring AB 7 285 163 1,94% 

Karl Olov Eriksson 6 119 725 1,63% 

Jörgen Wehmonen 5 878 226 1,56% 

Summa 228 246 451 60,71% 

Övriga 1 608 aktieägare 147 742 826 39,29% 

Summa 375 989 277 100,00% 
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Aktieägaravtal m.m. 

 

Styrelsen känner inte till att det finns några aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan 
MedicaNatumins aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över MedicaNatumin. Såvitt 
styrelsen känner till finns inte heller några ytterligare överenskommelser eller motsvarande som kan 
komma att leda till att kontrollen över MedicaNatumin förändras eller förhindras. 

 
Bemyndigande 

 

MedicaNatumins styrelse har inte något utestående bemyndigande att emittera nya aktier, 
teckningsoptioner eller konvertibler.  

 
Utdelning 

 

Ingen utdelning lämnades avseende räkenskapsåren 2019 och 2020. MedicaNatumin har inte någon 
offentliggjord utdelningspolicy. 

 

Beslut om vinstutdelning beslutas av årsstämman och utbetalning ombesörjs av Euroclear Sweden. 
Om aktieägare ej kan nås för mottagande av utdelning kvarstår aktieägarens fordran på 
MedicaNatumin och begränsas endast genom allmänna regler för preskription. Vid preskription 
tillfaller hela beloppet MedicaNatumin. MedicaNatumin tillämpar inte några restriktioner eller 
särskilda förfaranden vad avser kontant utdelning till aktieägare bosatta utanför Sverige och 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. Det finns inga garantier för att det 
för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning i MedicaNatumin.  

 
 
FÖRETAGSLEDNING 

 
Styrelse 
 
Enligt MedicaNatumins bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst fem och högst sju ledamöter. Per 
dagen för Informationsdokumentet består MedicaNatumins styrelse av fem stämmovalda ledamöter, 
inklusive ordföranden. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

Jonas Carpvik 

 
Styrelseledamot sedan: 2020 
 
 Född: 1968 
 
Utbildning och erfarenhet: Har lång erfarenhet av ledande befattningar i olika företag. Jonas har 
varit CEO i Svenstigs Bil AB 2007-2018. Styrelsemedlem i Bits Data AB 2011-2017, Svenska 
Finansservice AB 2012-2016 och Bubs Godis AB 2014-2020. Driver ett eget konsultbolag Carpvik 
Consulting AB. 

 
Övriga pågående uppdrag: Ledamot i Carpvik Consulting AB. 

 
Innehav: Nej 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

Lars Kärnerud 

 
Styrelseledamot sedan: 2016 
 
 Född: 1950 
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Utbildning och erfarenhet: Mångårig erfarenhet från egenvårdsbranschen där han bland annat 
drivit Hälsoprodukter AB samt startat InterHealth AB (dagens Natumin Pharma AB). Ordförande i en 
insamlingsstiftelse för hjälpverksamhet. 
 
Övriga pågående uppdrag: Ledamot och verkställande direktör i ML i Habo AB, ledamot och 
verkställande direktör i NPH i Habo AB, ledamot i MLK Consulting AB samt ledamot i Akscell Ltd. 
 
Innehav: Lars Kärnerud äger, ensam och genom bolag, tillsammans med närstående 77 623 546 
aktier i MedicaNatumin. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

Bengt Johansson 

 
Styrelseledamot sedan: 2017 (tidigare ledamot 2011-2016) 
 
 Född: 1954 
 
Utbildning och erfarenhet: Gymnasieutbildning ekonomi, Företagsledarutbildning Ifl, IHM 
marknadsekonomiutbildning. Grundare av Medica Nord. Försäljnings- och marknadschef i ett antal 
företag inom dagligvaruhandeln och fackhandeln. Styrelseuppdrag i Smålands musikvaruhus AB och 
biståndsverksamheten New Life Mission. 

 
Övriga pågående uppdrag: Ledamot och ordförande i Mokema AB, ledamot och ordförande i Esperyd 
Invest AB, ledamot i Jobbhjälpen i Sverige AB, ledamot och ordförande i Nässjö Biltvätt AB, ledamot och 
ordförande i Skog & Trädgård i Nässjö AB samt ledamot och ordförande i Nömmen Invest AB.   

 
Innehav: Bengt Johansson äger genom bolag 4 075 000 aktier i MedicaNatumin.  
 
_____________________________________________________________________________ 
 

Ulf Björklund  

 
Styrelseledamot sedan: 2019 
 
 Född: 1956 
 
Utbildning och erfarenhet: Apotekare från Apotekarutbildning vid Uppsala universitet. Lång 
arbetslivserfarenhet från läkemedelsindustrin med bland annat uppdrag inom Pharmacia (1983-1986 och 
1989-2002) samt uppdrag som VD för OxyPharma AB, Aprea AB och UB-consulting AB.  

 
Övriga pågående uppdrag: Ledamot i Tikomed AB, ledamot i UB-consulting AB, ledamot och 
ordförande i Lipum AB (publ) samt ledamot och ordförande i Stayable Therapeutics AB. 

 
Innehav: Nej 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

Anna Stålenbring 

 
Styrelseledamot sedan: 2020 
 
 Född: 1961 

 
Utbildning och erfarenhet: Anna har arbetat i koncernfunktioner inom industriföretag i global miljö 
och med tydlig förvärvsagenda. Hon har erfarenhet av arbete med expansion på nya marknader 
både organiskt och via förvärv i Europa, Asien och USA. Arbetar med styrelseuppdrag och som 
finanskonsult. 
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Övriga pågående uppdrag: Ledamot i Troax Group AB, FM Mattsson Mora Group AB, Investment 
AB Chiffonjén, Lammhults Design Group AB, VBG Group AB, Engcon Holding AB, Tornaryd Sand 
Golf Club AB, A Advisory AB samt Infobric Group AB. 

 
Innehav: Nej 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Ledande befattningshavare  
 
Nedan anges namn, position, anställningsår, utbildning, erfarenhet samt aktieinnehav för Bolagets 
ledande befattningshavare.  
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Peter Hencz 
 
CEO/verkställande direktör sedan 2021 
 
 Född: 1983 
 
Utbildning och erfarenhet: IHM Business School samt area Sales Manager, Oriflame Cosmetics 
Vietnam 2007-2010. Managing Director, Oriflame Cosmetics Pakistan 2010-2012. VD/CEO Aveqia 
AB 2012 – 2014. VD/CEO Holistic Sweden AB 2014 – 2020. 

 
Innehav: Nej 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Peter Carlsson 
 
COO/Vice verkställande direktör sedan 2015 
 
 Född: 1965 
 
Utbildning och erfarenhet: 4-årigt tekniskt gymnasium. Säljare / Area Sales Manager, Albright & 
Wilson AB 1988-2000. Regionchef Stockholm, Sigma eHandel AB 2000-2003. Läkemedelskonsulent 
/ Försäljningschef Sverige & Norden, Boehringer Ingelheim AB 2003-2015. 

 
Innehav: Peter Carlsson äger 250 350 aktier i MedicaNatumin.  

 
_____________________________________________________________________________ 
 
Kjell Lundgren 
 
Export Director sedan 2019 
 
 Född: 1967 
 
Utbildning och erfarenhet: Fil kand. i nationalekonomi, Lunds universitet. Strategic and 
Operational Marketing Management samt Managing Products, IMD Business School, Lausanne. 
Lång internationell karriär inom försäljning och marknad hos bland annat Tetra Pak och Sensys 
Gatso Group. 

 
Innehav: Nej 
 
_____________________________________________________________________________ 
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Martin Kreutz 
 
Supply Chain Manager sedan 2015 
 
 Född: 1972 
 
Utbildning och erfarenhet: Logistiker, Linköpings universitet. Logistikchef på IKEA Svenska 
Försäljnings AB i Jönköping 2000-2002, Administrativ chef på IKEA Svenska Försäljnings AB i 
Jönköping 2002-2007, Business Navigator på IKEA Svenska AB 2007-2011, Projektledare och 
verksamhetsutvecklare på Pdb Datasystem AB 2011-2015. 

 
Innehav: Martin Kreutz äger 100 000 aktier i MedicaNatumin. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Totto Solvang 
 
Daglig leder, Vitalkost AS sedan 2016 
 
 Född: 1964 
 
Utbildning och erfarenhet: Business School of Economics, Wang Business School. Basmedicin, 
Högskolan i Oslo. Nordic försäljningschef, Bausch & Lomb AB -Läkemedelskonsulent, Novartis AS -
Försäljningschef, Medtech Pharma AS - Verkställande direktör, Hela Pharma / Bringwell Norge - 
Marknadschef, Life Norge - Verkställande direktör, Vitalkost AS.  

 
Innehav: Totto Solvang äger 64 470 aktier i MedicaNatumin.  
_____________________________________________________________________________ 
 
Sara Wulff 
 
Quality & Regulatory Affairs Director sedan 2018 
 
 Född: 1977 
 
Utbildning och erfarenhet: Magisterexamen i farmaceutisk biovetenskap, Göteborgs universitet. 
Två år som regulatory affairs manager i Natumin Pharma. Tio år som regulatory affairs manager i 
läkemedelsindustri samt fem år som projektledare inom hälso- och sjukvård. 

 
Innehav: Nej 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Revisor 
 
Bolagsstämmovald revisor i MedicaNatumin är Ernst & Young Aktiebolag. Huvudansvarig revisor är 
auktoriserade revisorn Joakim Falck. 
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ADRESSER 

 

MedicaNatumin AB (publ) 

Östra Storgatan 20 

553 21 Jönköping  

 

Legal rådgivare till MedicaNatumin AB (publ) 

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå 

Vaggerydsgatan 1 

551 19 Jönköping  
 

Revisor i MedicaNatumin AB (publ) 

Ernst & Young Aktiebolag 

Östra Storgatan 17 

553 21 Jönköping  


