
INVESTERINGSMEMORANDUM 
Möjlighet att bli delägare i Dirtwater AB (publ) 



 

Nu hoppas vi på din fulla uppmärksamhet. Att du lägger undan mobiltelefonen, plockar ut 
hörlurarna ur öronen. Eller ja, iallafall stänger av det du lyssnar på. För vad vi vill göra i det här 
memorandumet, är att tala om något viktigt. Något som för oss är självklart. Något vi hoppas 
snart ska bli exakt lika självklart för dig: 

Våra barn ska inte dricka skit. 

De ska heller inte få i sig mängder med koffein, färgämnen och konserveringsmedel. Tyvärr hör 
konsumtionen av dessa ämnen till vardagen för många idag. Härligt för livsnjutaren, mindre 
härligt för kroppen. 

The Dirtwater Fox Brewery tillverkar ekologisk dryck utan all skit. Dessutom i vissa fall med 
mindre socker - i vår nya produktserie Fox Crush finns faktiskt inget tillsatt socker alls. Den 
är endast naturligt sötad med ekologisk fruktjuice. Bra, va? Vår mission är att erbjuda 
världen ett långt mycket schystare alternativ i ett samhälle där läskdrickandet ökar. Vi vill 
även vara med och kämpa i nästa led; vi vill kämpa för mer rörelse. Att aktivera sig ska vara 
kul! Enkelt! Coolt! Där vill vi, och kan vi, dra vårt strå till stacken. Hur, kommer du kunna 
läsa om i avsnittet om de viktigaste insatserna. 

På tre år har vi vuxit från att bara bestå av en simpel idé, till att omsätta 20 miljoner SEK. 
Det är en rätt galen resa, som bara kommer fortsätta. Så, vår fråga till dig är: 

Vill du vara med? 

I detta memorandum kan du läsa mer om våra planer, våra drömmar och hur vi tillsammans 
kan göra dem möjliga. Om frågor uppstår är du alltid välkommen att maila 
invest@dirtwaterfoxbrewery.se så pratar vi vidare där. 



 

 

Vi har alltid sett räven som ett listigt och klokt djur som väljer att gå sin egen väg. Med detta 
i åtanke började vi 2018 utveckla The Dirtwater Fox ekologiska läskedrycker. Vi valde aktivt 
bort färgämnen och konserveringsmedel. I stället lät vi ekologisk fruktjuice, ekologiskt 
socker, ekologiska frukt- och bäraromer samt citronsyra med vatten och kolsyra samsas i 
kaxigt designade burkar. 

Resultatet blev en egensinnig och annorlunda dryck med stark känsla för vad konsumenten i 
vår målgrupp uppskattar. Vi har sedan starten haft nära samarbeten med influensers i 
Foxens målgrupp vilket varit och är en framgångsfaktor för oss. 

Vi vill nu på allvar göra en satsning på marknaderna utanför Sverige samtidigt som The 
Dirtwater Fox i Sverige ska vara det självklara varumärket för barn och ungdomar i rörelse. 
Vi söker nu dig som vill vara med oss och The Dirtwater Fox på den resan! Med er hjälp ska 
vi tillsammans ge Foxen möjlighet att ta nästa steg i sin utveckling. Vår absoluta övertygelse 
är att ju fler vi är, desto starkare blir vi! 

Varumärket The Dirtwater Fox Brewery bryts ut från The Nordic Soda Company AB till ett 
eget bolag för att kunna ge det all kärlek och omtanke det förtjänar. Detta förenklar även 
enligt oss en framtida börsintroduktion eller försäljning av varumärket. 

The Dirtwater Fox Brewery är redan idag Sveriges bäst säljande ekologiska kolsyrade läsk. 
Foxen är centralt listad på ICA, Coop, Hemköp, Willys och City Gross vilket innebär att 
våra fans kan köpa sin favorit mer eller mindre var som helst i Sverige. Vi produktutvecklar 
nu varumärket och ni kommer framöver hitta Foxen i andra butikshyllor än bara bland dryck. 

Vi ser fram mot att få fortsätta se Foxen växa tillsammans med er! 

Fredrik Fjellman, VD

VD-brev
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Vi älskar idén av att våra konsumenter är med och äger Dirtwater AB (publ) 
tillsammans med oss. Det skapar en gemenskap vi tror på. Det skapar också 
förutsättningar för oss att ta de kliv vi längtar efter att ta. 

I augusti 2018 startade vi Dirtwater AB (publ), med en förhoppning om att kunna 
erbjuda ett bättre alternativ till våra barn. Bättre läsk, bättre innehåll och framförallt: 
helt utan koffein. Idag, tre år senare, omsätter vi nästan 20 000 000 SEK. Detta helt 
utan bearbetning. Vi är övertygade om att vi kan fortsätta den här resan, och 
dessutom göra samma tillväxtresa på fler marknader om vi är fler som satsar 
tillsammans. 

Varför nyemission?
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Rörelsen 
Men vi nöjer oss inte med att bara producera och etablera en bra produkt. Vi vill också använda vårt 
varumärke till att uppmuntra rörelse. Vi ser att stillasittandet ökar och har följt detta med orolig 
blick. Nu har vi chansen att börja hjälpa till på vårt sätt, och har därför redan ingått partnerskap 
med aktörer vi tycker gör riktigt schysta grejer. Du ser vilka på nästa sida. Vi har dock mycket kvar 
att bidra med, och behöver er hjälp för att göra det möjligt.

De viktigaste insatserna

Produktutveckling 
Vi har precis lanserat tre nyheter och ytterligare fyra tillkommer under hösten. Till dessa 
arbetar vi med genomtänkta lanseringsplaner och influensersamarbeten (som av erfarenhet 
visat sig vara en hejdundrande framgångsfaktor för oss). Det här kommer betyda fina 
försäljningssiffror och därmed en hög produktion. Vidare, har vi en strävan efter att även 
bredda Dirtwater AB (publ)  i nya produktkategorier inom kort. Så ja, vi har grejer på gång. 
Och där behöver vi er hjälp. 

Vi satsar i Tyskland 
Vi gillar att se oss om i världen och säljer redan idag på olika exportmarknader. Nu har vi hittat 
vårt nästa spår. Via vårt systerbolag, Ekobryggeriet, har vi en väl upparbetad ingång i Tyskland 
som vi nu kommer ta ytterligare tillvara på. Vi ser en stor efterfrågan av både svenska och 
ekologiska produkter i Tyskland och har dessutom mött en existerande efterfrågan på just vår 
Fox. Därför väljer vi att under hösten 2021 satsa på den tyska dagligvaruhandeln.
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 Fotbollsfesten 
Vi är stolt huvudsponsor för Fotbollsfesten, som år 2021 har premiär! Fotbollsfesten 
samlar barn och ungdomar från hela Sverige och har som ambition att bli Sveriges näst 
största fotbollscup. Här skapas schyst gemenskap och uppmuntran till rörelse, dessutom 
med fokus på bra intag av mat och dryck. Vår ekologiska dryck har blivit utsedd till att 
säljas exklusivt på området och partnerskapet vi ingått löper över tre år. 

Stadium 
Vi tycker Stadium gör ett fantastiskt jobb med att uppmuntra rörelse. De arrangerar 
årligen flertalet aktiviteter, där vi kommer vara med på resan. Vi vill bidra med ett schystare 
alternativ och finnas närvarande hos målgruppen. Bland annat under Stadium Sports Camp, 
som hålls i Norrköping under ett par somriga veckor, och Stadium Padel, som går av stapeln 
första gången under hösten 2021. Vi är stolta över att få arbeta så nära Stadium med det 
gemensamma målet: att aktivera världen.

Fox Östgöta Junior Open 
Östgöta Junior Open är Sveriges största juniortävling i golf. Här tävlar elitsatsande 
ungdomar från hela Sverige, som vi förstås vill vara med och uppmärksamma. Vi 
tycker detta är en schyst tävling och vill lyfta dessa unga stjärnor. Därför är vi riktigt 
malliga över att eventet under två år heter just Fox Östgöta Junior Open. 
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Rörelseprojekt



Räven är ett listigt och klokt djur som väljer att gå sin egen väg. Det tänkte vi på när vi 
utvecklade Dirtwater AB (publ) och samtliga av Foxens drycker. Vi valde bort 
färgämnen, konserveringsmedel och koffein. Istället samsas ekologiskt socker, frukt- och 
bäraromer, citronsyra, vatten och kolsyra i våra kaxigt designade burkar.  

Vi har sett till att öka medvetenheten kring våra produkter genom att vara närvarande i 
olika sociala kanaler. Dels i våra egna och genom inflytelserika influensers. Vi samarbetar 
med youtubestjärnorna Let’s Feast och genierna bakom I Just Want To Be Cool. Deras 
publik matchar vår, vilket har g jort det naturligt för våra världar att mötas. Framåt, vill vi 
dessutom skapa mer kontakt med den medvetna föräldern och kommer bredda våra 
samarbeten till profiler som just den medvetna föräldern lyssnar på. För dom finns där 
ute! Både de fantastiska profilerna och de fantastiska föräldrarna! 

Resultatet av allt ovan, har blivit en egensinnig och annorlunda dryck med känsla för vad 
konsumenten uppskattar. Enkelt och smakfullt, helt enkelt. Och du - vi pastöriserar 
också läsken för bra hållbarhet på naturlig väg. Smart, eller hur?

Varför Fox?
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A Third to the World 
Allt vi gör, gör vi med hjärtat. Vi har också sett till att det inte bara är vi som vinner på 
att göra en bra produkt. Vi vill dela med oss och hitta nya sätt att ge tillbaka till världen. Det 
gör vi genom att leva efter devisen ”A Third to the World”. Det betyder att vi ger tillbaka en 
tredjedel av bolagets vinster till små och stora organisationer som stödjer både sociala och 
miljöförbättrande projekt. För oss är det en självklarhet att vi som företagare måste ta ett 
större ansvar. Hittills har vi bland annat delat med oss till Barncancerfonden, Novahuset och 
Barndiabetesfonden. Vi bygger även en skola i Kenya.

Stark, men ack så härlig, växtvärk 
För fyra år sedan stod vi i ett garage med en enda simpel idé, stirrade på varandra och 
skrev ner de första tankarna. Idag har vår idé sålt över 10 miljoner burkar. Vi tenderar att 
alltid titta framåt, men när vi väl ser tillbaks på vår resa får vi ändå lite gåshud. Det har gått 
snabbt och vi har haft fruktansvärt kul. Och ja, än har vi ju bara börjat. Vi vill ta så stor del 
av den svenska läskmarknaden vi bara kan. Idag är vi det största ekologiska läskvarumärket 
på den svenska detaljhandeln och vill fortsätta etablera ett schystare alternativ. Även ge de 
konventionella dryckesjättarna en match - både i och utanför Sverige.

Rörelse 
Idag är vi människor stillasittande under en stor del av dygnet. Många av oss tillbringar 
arbetsdagen på en kontorsstol för att sedan fortsätta kvällen med serier i soffan. Likadant 
är det för barnen: TV-spel och mobilskärm lockar långt mycket mer än fotbollen på 
gräsmattan eller cykelturen runt kvarteret. Och det hela utgör en rätt enkel ekvation: 
Mindre rörelse = ökade hälsorisker, vilket vi vill vara med och sudda bort. Mer rörelse! 
Exakt det vill vi se. Som företag vill vi göra vad vi kan för att uppmuntra till aktivitet, och 
arbetar därför i nära partnerskap med flertalet schysta aktörer. Om du läst 
memorandumet uppifrån och ner, vet du att vi berättade om ett urval på sida 7. Om inte, 
får du jättegärna kika där. Att röra sig ska vara roligt, enkelt och häftigt!
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Johan Nyberg 
Fältsäljchef

Marcus Nyberg 
Ägare

Thomas Jensen 
Ägare

Lotta Rungård 
Sälj- & 

Affärskoordinator

Fredrik Fjellman 
VD

Remco 
Donkersloot 

Head of Export

Elisabet Ekedahl 
Marknadschef

Teamet
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Isak Abraham 
Ansvarig Säljare

Jacob Wodelius 
Säljande Distributör

Lars Svensson 
Ansvarig Säljare

Andreas Ruuska 
Säljande Distributör

Anders Petersson 
Ansvarig Säljare

Maria Peiving 
Ekonomiansvarig

LEDNING

SÄLJ

Ilker Karagoz 
Säljande Distributör
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Fanny Bidenäs 
Grafisk Designer

Kajsa Albertsson 
Grafisk Designer

Amanda Lagerqvist 
Varumärkesägare

Louise Björklund 
Projektledare

Ulrika Jensen 
Order

Madeleine Carlsson 
Lager & Kvalité

Tobbe Fredell 
Produktionschef

Emelie Rönnlöf 
Inköpsansvarig

MARKNAD

INKÖP & LOGISTIK

Alex Troncoso 
Lagermedarbetare



 
 

Under 2019-2020 har försäljningen legat på en stadig nivå. Vi omsätter idag nästan 20 000 000 SEK 
och som det ser ut just nu kommer vi överstiga 25 000 000 SEK i omsättning under 2021. Framtiden 
ser vi ljust på med en ytterligare satsning på exporten där Tyskland är vår nästa stora marknad.  

Vår ambition för 2022 är en omsättning på cirka 47 000 000 SEK för att sedan växa ytterligare 2023 
till runt 75 000 000 SEK. Dels genom befintligt produktsortiment och utveckling där men även i nya 
kategorier, marknader eller förvärv. 

Tidslinje & Försäljning
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Försäljningsprognos



 

 Sortiment
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CANTALOUPE 
MELON

FIZZ Y ICETEA 
LEMON 
GINGER

FIZZ Y ICETEA 
MANGO

VANILL A PEAR

PINCHOS

PEACHY FIZZ Y BUBBLIZZ SODA POP

I  JUST  WANT TO BE COOL

CRUSH 
PEACH

CRUSH 
PINEAPPLE

CRUSH 
PEAR

CRUSH 
STRAWBERRY 

LIME

POPSICLE 
STRAWBERRY 

CAKE

POPSICLE 
VANILL A PEAR

POPSICLE 
PINEAPPLE 
COCONUT

RASPBERRY 
LIME

STRAWBERRY 
CAKE

PINEAPPLE 
COCONUT

LET ’S  FEAST

COT TON 
CANDY

CANDY 
CANE

CANDIED 
APPLE



 

Teckningstid     1 september - 17 oktober 
Teckningskurs    62,5 SEK 
Lägsta investering    1 500 SEK      
      (motsvarande 24 st aktier) 

Emissionsvolym    Erbjudandet omfattar högst   
      192 000 st aktier,     
      motsvarande 12 000 000 SEK. 

Antal aktier innan nyemission   960 000 st 
Värdering (pre money)    60 000 000 SEK 
Aktiebok      Kommer hållas av eAktiebok.se,   
      inbjudan och avräkningsnota   
      skickas ut efter emissionen   
      registrerats hos Bolagsverket.

Investeringsvillkor
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http://eAktiebok.se


 

Vad ingår i investeringen?

Den minsta summan att investera är 1 500 kr. De som investerar mer får extra fördelar 
efter hur mycket de investerar. 

Samtliga som investerar får 
• Nyhetsbrev om vad som händer i Dirtwater AB (publ) 

Bonusnivåer 
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1 SEP

17 OKT

17 OKT

17 NOV - 
17 DEC

START TECKNINGSPERIOD 
Från 1 september går det att teckna aktier.

SLUT TECKNINGSPERIOD 
Sista dagen att teckna aktier.

LIKVIDDAG 
Denna dag måste du senast betala in likviden för 
dina tilldelade aktier.

LEVERANS AV AKTIER 
Omkring detta datum kommer dina tilldelade aktier 
registreras.

När du läst igenom investeringsmemorandumet och är intresserad av att investera går 
du vidare genom följande steg: 

1. Gå in på Funded By Me. 
2. Registrera dina uppgifter.  
3. Du är nu med på resan!

Steg för steg
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https://www.fundedbyme.com/sv/campaign/8611/t-2/?type=e


VÄLKOMMEN TILL GÄNGET!


