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STRAWS THAT DON’T SUCK
From Sweden with ♥



VÄLKOMMEN TILL RAWS
A (FOOD?) TECH STARTUP. 
THAT HAS LITTLE TO DO WITH FOOD.

SNABBFAKTA

Lanserades

Bolagsnamn

2019

Raws Sweden AB (publ) 559181-5096

Norrköping

Timmy Frisk

Eyoel Lundberg

500 000

1,5 M

Huvudkontor

Styrelseordf

VD

Omsättning, 2021

Producerade sugrör

Men att göra drinkar bättre är vår grej! I Sverige har vi en 
tradition av att ge fingret(🖕) till status quo. Raws är ett 
riktigt praktexempel på det. Vi alla vet att papperssugrör 
suger, men det gör även en hel del av de andra alternativen. 
  
Förutom vi då. Raws - sugrör av svensk vass

Återkommande kunder idag.
MARTIN SERVERA, MENIGO, TINGSTAD, 
MÅRDSKOG MED MÅNGA FLERA.

RAWS THAT DON’T SUCK ☺ STRAWS THAT DON’T SUCK ☺ STRAWS THAT DON’T SUCK ☺ STRA

Revisor: Kristian Lyngenberg, PWC



VAD HAR HÄNT SEN SIST?
MASKINEN

NY LOKAL

NY HEMSIDA
Efter mycket blod, svett, tårar och 
drinkar så börjar vi närma oss en färdig 
lina. Målsättningen är att sjösätta den i 
produktionen i slutet av Mars. Yippie!

Vi flyttade till en ny lokal för att kunna 
växa. Lokalen är på över 1000m2 och med 
en gårdsplan på 10 000m2 så vi kan få 
plats med all vass som kommer krävas.

Vi har sjösatt vår nya hemsida, som gör oss 
ännu starkare på Google och verkligen 
speglar vår ambition att bli störst i världen 
på sugrör.

Vi märker direkt av på orderingången och 
intresset runt sugrören ökar nu när fler 
och fler länder släppt på restriktionerna. 
Det tillsammans med mässor och en 
maskin gör att vi ser verkligen fram emot 
våren.
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INGA RESTRIKTIONER



THE HOME OF STRAWS



EXEMPEL PÅ KONVERTIBEL
Du äger idag 5 000 aktier vilket ger dig rätter att teckna 5 000 
konvertibler till det nominella värdet av 2 kronor styck, dvs 10 000 
SEK. Senare när Raws genomför en nyemission så bestäms 
aktiekursen till 500 kronor per aktie (Vad den egentliga kursen blir 
får framtiden utvisa). 
 
Då får du 20% rabatt på aktiekursen, vilket blir 400 kronor (500 x 
0,2 = 100 kronor. 500-100 = 400 kronor) 
 
Då du har betalat 10 000 för dina konvertibler så får du 25 nya 
aktier (10 000/400) avrundat ned till närmsta heltal.

Nominellt värde per konvertibel

Rabatt på kommande nyemission

Aktieslag

Teckningsperiod

Ränta på lånet

Förfallodag på lånet

För mer information om konvertibeln, läs villkor i slutet.

2 SEK

20%

B-aktier

17 februari - 31 maj

8% från 1 mars 2023

1 september 2023

KONVERTIBELEMISSION

Teckna online på: raws.co/fellow-sip 



Det är ett lån du ställer mot bolaget. Som du senare kan välja att konvertera delar eller 
hela beloppet emot aktier. Eller avstå konvertering och få lånet återbetalt med ränta. 
Och som tack för att du lånat ut pengar till bolaget, så får du de framtida emitterade 
aktierna till 20% rabatt.

Det anses som säkrare än ett rent aktieköp. Mer “Vänta och se”. Går bolaget bra och 
värdet på bolaget stiger, så kan det vara en uppsida i att konvertera lånet till aktier. 
Däremot, om det motsatta inträffar, så kan man avstå konverteringen och få tillbaka 
sina inlånade pengar med ränta

Det beror på när Raws genomför sin aktieemission, men senast den 31 augusti 2023.

VAD ÄR EN KONVERTIBEL?

VARFÖR GÖR MAN EN KONVERTIBEL?

NÄR KONVERTERAS MINA KONVERTIBLER TILL AKTIER?

FRÅGOR & SVAR OM KONVERTIBEL



OPPURTUNITY NOX

Plastförbudet i EU trädde i kraft nu i årskiftet (2021/2022)1

Globala distributionsproblem gör att frakter från Asien tar både längre tid och blir dyrare.2

EU har också förbjudit bambu, blandat med plast. Så kallat ”bio-plast”3

Papperssugrör är undermåliga och dessutom inte en särskilt uppskattad lösning.4

Efter 2 år av restriktioner, så ser vi att fler och fler länder öppnar upp och det betyder att fler drinkar kommer 
serveras, vilket för oss betyder $.

5

DET FINNS SLAGLÄGE. OCH VI VILL SLÅ HÅRT.



Diskmaskinsvänliga

100% kemikaliefri.

Vi kroknar inte. Skållheta drinkar - kör bara!

En fröjd för ögat.

STRÅET VASSARE.
VÅRA SUGRÖR ÄR HELT ENKELT BÄTTRE ÄN ALTERNATIVEN.  
SKÖRDAT OCH TILLVERKAT I SVERIGE.

Passar alla drinkar.

Ett vasst sugrör 🌾. Hehe.



BUT HOW YOU DRINK IT
IT’S NOT WHAT YOU DRINK,

RAWS THAT DON’T SUCK ☺ STRAWS THAT DON’T SUCK ☺ STRAWS THAT DON’T SUCK ☺ STRAWS THAT DON’T SUCK ☺



EN MASKIN SOM INGEN AV VÅRA KONKURRENTER SER FRAM EMOT

FAS 1, REDO I MARS 2022

EN MASKIN SOM FÖRÄNDRAR HELA SPELPLANEN



THE HUNT IS ON.

50%

5X

6X

15/S

9 ÖRE

-66%

KAVLA UPP OCH SKALA UPP.
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Vi halverar antalet 
personer som krävs i 
produktionen.

En smart maskin som 
vi snabbt kan skala 
upp. Rejält.

Och får fram 6x fler 
sugrör än tidigare.

Målsättningen i 
slutet på 2022. 
Nästan 50 000 
sugrör/h

Tillverkningskostnad
en per sugrör i fas 1.

Med 15 sugrör per 
sekund så sjunker 
tillverkningspriset till 
ca 3 öre.

Tobias Lundin Andersson, CTO

Tobias går in på heltid i Raws från februari för att 
ansvara över hela maskinbygget. Han är vår 
industriella hjärna som har som uppdrag att se till att 
vi har inte bara har den snabbaste maskinen utan 
också den smartaste. 
 
Här är några av utmaningarna vi ska knäcka för att 
göra produktionen ännu smartare under året.

AUTOMATISERAD SÅGNING & PACKNING

FÖRVANDLA SPILLET TILL $$$

FÖRBÄTTRAD AVVERKNING



1. Skördning 2. Spillet

3a. Nya produkter

3b. Bio-bränsle

Utveckla skördningsmaskiner som gör att vi kan 
avverka effektivare och till en lägre kostnad. 
En modernisering skulle kunna 
 
Samtidigt öppnar det upp för att antingen ta 
betalt för avverkningen åt markägare eller 
vinna upphandlingar för att skörda vass åt 
kommuner eller Länsstyrelsen och därigenom 
åtminstone få avverkningen (råvaran) betald. 

Idag räknar vi med att över 50% av det vi 
skördar blir spill. Som inte går att använda som 
sugrör. Det har vi tillsammans med RISE börjat 
titta på hur vi kan kapitalisera.  
 
Och det finns två spår vi jobbar mot ->

Vi kommer under året jobba med att få fram 
en tallrik som är gjord utav 100% vass. Vi räknar 
med att vårt spill under 2022 kan ge över 5 
miljoner tallrikar. 
 
Här tittar vi även på bestick och lock som 
tänkbara restprodukter.

Vi har påbörjat diskussioner med EON om att 
det svinn som blir över efter punkt 2 och 3.A 
skulle kunna gå till deras värmeverk och på så 
sätt eliminera kostnaden för bortforsling av 
spillet.

*När man skördar vass så minskas mängden fosfor i vattnet. Vilket är positivt!

HOME FIELD ADVANTAGE
FRÅN STRAWS TILL RAWS. NU SLUTER VI CIRKELN.
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Let’s get 
down to 
business ->



Omsättning

Siffror i miljoner om inte annat anges

Tillverkningskostnader (Produktionspersonal + avverkning)

Antal sålda sugrör

Kostnad per sugrör

Vinst per sugrör

Löpande & fasta kostnader

Totala kostnader

EBIT

2022

24

17 83 154

8

54 280 660

9

7

15 öre

13 öre

FINANSIELLA PROGNOSER FRAM TILL 2024

2023 2024

112 264

36

57

29

9 öre

10 öre

44

110

110

7 öre

16 öre



FUTURE GOALS
Förbättra vår brand awareness för att öka omsättningen.1

Expandera produktion till flera länder för att sänka kostnaderna och möta 
marknaden.

2

2026 ska vi nyttja 99% av all vass vi avverkar till miljösmarta produkter.3

Planera för en börsintroduktion efter 2023 🦄 4

2025 vara världens största producent av naturliga sugrör.5
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GLOBAL STRAW PRODUCTION, 2024
Start produktion Q2,2022

Full produktion Q3,2024

Full produktion Q1,2024

Kapacitet (2024): 500 000 000 sugrör/år

Kapacitet (2024): 150 000 000 sugrör/år

Kapacitet (2024): 200 000 000 sugrör/år

≈17% av Europas konsumtion

≈20% av Australien + Södra Asien

<1% av USAs konsumtion

Sverige, Norrköping

Australia

USA



ResponsiblyPLEASE SUCK



EMISSION AV KONVERTIBLER MED FÖRETRÄDESRÄTT FÖR BEFINTLIGA AKTIEÄGARE

Styrelsen i Raws Sweden AB har den 10 februari 2022 beslutat att uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 12 229 260 

kronor genom en emission av konvertibler med företrädesrätt för befintliga aktieägare, innebärande en ökning av aktiekapitalet 

vid full konvertering av konvertiblerna med högst 611 463 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla: 

 

Rätt att teckna konvertibler ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade 

som aktieägare i Bolaget, varvid ska gälla att varje sådan aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna en (1) ny konvertibel för varje 

befintlig aktie (oavsett aktieslag). 

 

För det fall inte samtliga konvertibler tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, 

besluta om fördelning av konvertibler som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till tecknare 

som utnyttjat teckningsrätter i emissionen i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning. I andra 

hand ska fördelning ske till aktieägare och övriga som anmält intresse av att teckna konvertibler utan stöd av teckningsrätter 

och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

 

Avstämningsdag för deltagande i emissionen ska vara den 17 februari 2022. 

 

Teckning av konvertibler med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 16 februari 2022 till 

och med den 31 maj 2022. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden. 

 

Konvertiblernas nominella belopp uppgår till två (2) kronor eller multiplar därav. Lånet löper med åtta (8) procents årlig ränta från 

1 mars 2023 i enlighet med vad som anges i villkoren nedan. 

 

Teckningskursen motsvarar konvertiblernas nominella belopp. 

 

Lånet ska förfalla till betalning den 1 september 2023 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Innehavaren 

av konvertibel är berättigad att under tiden från ochmed det tidigare av (i) det datum Bolaget avslutat en spridningsemission 

under 2022/2023 (”Spridningsemissionen 2022/2023”) eller (ii) den 1 juli 2023 till och med den 31 juli 2023, påkalla konvertering 

av hela eller delar av sin fordran till nya B-aktier i Bolaget till en konverteringskurs per ny B-aktie som motsvarar den 

teckningskurs som tillämpas i Spridningsemissionen 2022/2023 reducerat med tjugo (20) procent, dock lägst 30 kronor, vardera 

aktie med ett kvotvärde om 10 öre. Har inte innehavaren påkallat konvertering senast den 31 juli 2023 äger Bolaget begära 

konvertering under perioden 1 augusti 2023 till och med den 31 augusti 2023. Sker inte konvertering inom angiven tid upphör all 

rätt att konvertera.

Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden. 

 

VD, styrelsen, eller den de utser, bemyndigas vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket 

eller annars av formella skäl. 

 

Lånebeloppet uppgår till högst 12 220 260 kronor. Lånet ska förfalla till betalning den 1 september 2023 i den mån konvertering 

inte dessförinnan ägt rum. 

 

Bolaget ikläder sig betalningsskyldighet gentemot Konvertibelinnehavare enligt dessa villkor. 

 

Lånet löper med en fast årlig ränta om åtta (8) procent från den 1 mars 2023. Ränta erläggs kalenderkvartalsvis i efterskott och 

förfaller till betalning, i den mån Konvertering inte dessförinnan ägt rum, den sista bankdagen i varje kalenderkvartal. Räntan 

beräknas på 30/360 dagars basis. 

 

Konvertibelbevis 

Bolaget ska, såvida det inte är ett Avstämningsbolag samt valt att även ansluta Konvertiblerna till VPC-systemet (varvid punkt 4 

nedan ska tillämpas), utfärda Konvertibelbevis ställda till viss man eller order, envar representerande Skuldförbindelse om 

nominellt två (2) kronor eller multiplar därav. Bolaget verkställer på begäran av Konvertibelinnehavare utbyte och växling av 

Konvertibelbevis. 

 

Sekretess 

Bolaget får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om Konvertibelinnehavare. 

 

Tillämplig lag och forum 

Svensk lag gäller för Konvertiblerna och därmed sammanhängande rättsfrågor. Tvist i anledning av Konvertiblerna ska avgöras 

av allmän domstol med Stockholms Tingsrätt som första instans eller sådan annan domstol som Bolaget skriftligen godkänner. 

 

 

 

 





SYNS I VASSEN!
För att investera gå till Raws.co/fellow-sip eller 
har du frågor? Fire away på fellowsip@raws.co


