Bästa Aktieägare.
Första halvåret 2016 har varit en mycket framgångsrik period i bolagets historia. Vi har
påbörjat många stora projekt som väntas ge rullande intäkter under Q4. Kraftigt förbättrat
kassaflöde beräknas uppkomma under Q2 2017. Styrelsen har därför beslutat att söka
återinträde på Aktietorget under april-maj 2017. För att lyckas med detta så beslutades det på
stämman om ett bemyndigande gällande 20 miljoner aktier.
Vi behöver nu stärka vår kassa för att kunna genomföra den plan som fastställts. Som
aktieägare erbjuds du nu en riktad emission som ryms inom 3 miljoner aktier för 0.60 Sek
(först till kvarn gäller). Detta ska ge oss 1.8 Mkr fram till den Pre-ipo (4Mkr.) som kommer
genomföras under oktober 2016. En spridningsemission om 12.0 Mkr. kommer ske inför
notering under Q2 2017.
Detta innebär att vi kan fortsätta vår offensiva resa med samma höga tempo som vi haft första
halvåret 2016.
Följande händelser kan rapporteras under 2016.
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Inslag på rapport 25/2 (5min.) med landsbygdsminister Bucht.
Inslag på Aktuellt 14/3 (5min.) visades även på ”landet runt”
Stort reportage i tidningen ”Butikstrender” aprilnumret.
Avtal med flertalet mjölkbönder om gårdsmärkt mjölk, youghurt mm.
Gårdsmärkt hamburgare till gatukök med spårbart kött från Skövde Slakteri.
Utökat samarbete med Ögrengruppen (Gudruns) där tempot ökats avsevärt.
Lösning för restaurangbranschen gällande ursprungsmärkning, där gästen får
information direkt vid bordet och /eller på skärm/smartphone/Ipad.
Kontakter med flertalet länder utanför Sverige där långtgående diskussioner pågår om
agentverksamhet (Finland, Frankrike, Estland, Lettland, Litauen, Skottland, Irland,
Danmark m.fl.)
Inbjudan från Näringsdepartementet om deltagande på en främjanderesa till Kazakstan
inom jordbrukssektorn. Vi är ett av 15 tal utvalda företag med stor potential för export
inom området. Förutom oss är det kända multinationella företag inom sektorn.

Vår produkt är stark, marknaden har insett vikten av att tillföra sina produkter ett mervärde,
för att kunna sticka ut och få lojala kunder. Detta inte minst när man ska ta ny marknad.
Med denna beskrivning tror vi att du som stor aktieägare ser potentialen och vikten av fortsatt
offensivt arbete, närmaste året ser oerhört spännande ut.
Fyll i antal aktier på anmälningssedel och skicka in/maila direkt (först till kvarn)
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