
VIKTIG INFORMATION 
Denna informationsfolder är en introduktion till erbjudandet att teckna aktier i USWE Sports AB (”Erbjudandet”) och ska betraktas som marknads-
föringsmaterial. Informationsfoldern är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. Inbjudan till teckning av aktier i 
Erbjudandet sker endast genom det prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen (”Prospektet”), och som har offentliggjorts 
på https://www.uswe-sports.com/investor-relations. Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av 
de nya aktierna. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade 
med beslutet att delta i Erbjudandet, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Investerare rekommenderas att läsa hela Prospektet.
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ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG 

Teckningskurs 39,50 SEK

Erbjudandet storlek 50 MSEK

Värdering 120 MSEK

Teckningsperiod 1 - 14 juni 2021

Handelsplats Nasdaq First North Growth Market 

Första dag för handel 24 juni 2021

Ticker (kortnamn) USWE

Allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sve-
rige och internationellt erbjuds möjlighet att teckna aktier 
i USWE. Minsta teckningspost är 150 aktier motsvarande  
5 925 SEK. Emissionen avser nyemitterade aktier och 
genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. 

Anmälan om förvärv av aktier
Förvärv av aktier ska ske genom ifyllande och underteck-
nande av anmälningssedel och vara Aqurat tillhanda senast 
klockan 15:00 den 14 juni 2021. Anmälan kan också ske elek-
troniskt via exempelvis Avanza eller Nordnet, alternativt via 
BankID på Aqurats hemsida www.aqurat.se. 

Tilldelning
Tilldelning av aktier beslutas av Bolagets styrelse i samråd 
med Västra Hamnen. Primärt syfte är att uppnå god sprid-
ning av ägandet. Tilldelning av aktier är inte beroende av när 
under teckningsperioden som anmälningssedeln skickas 
in. I händelse av överteckning kan tilldelning komma att ske 
med ett lägre antal aktier än vad anmälningssedeln avser 
eller helt utebli. Personer som ingått teckningsförbindelser 
samt strategiska investerare kan komma att prioriteras.

Tilldelning beräknas ske snarast efter avslutad anmäl-
ningsperiod och besked om tilldelning erhålls i form av en 
avräkningsnota vilken beräknas skickas ut vecka 24. Infor-
mation kommer ej att skickas till dem som ej tilldelats aktier. 
 

Namn
Total tecknings-

förbindelse (aktier)
Andel av 

Erbjudandet

Fosielund Holding AB 471 128 37,2%

Mastan AB 126 582 10,0%

JCC Group Invest Sweden AB 75 949 6,0%

Jesper Langebro 63 600 5,0%

Tibia Konsult Aktiebolag 63 292 5,0%

Övriga teckningsåtagare 212 104 16,8%

Totalt 1 012 655 80,0%

Teckningsåtaganden

USWE [YOU-SWII]  
- MEANS KICK-ASS IN SWEDISH

USWE SPORTS AB
• Grundades 2007 med huvudkontor i Malmö. Åtta anställda 

per den 31 maj 2021.

• Utvecklar ryggsäckar och vätskesystem. 

• Produktion i Vietnam.

• Omsättningstillväxt om cirka 50 procent senaste tre 
åren. Omsättning om 44 MSEK senaste räkenskapsåret. 

• Cirka 35 procent D2C och 65 procent B2B.

NO DANCING MONKEYTM

Alla Bolagets ryggsäckar utgår från USWE:s patenterade  
bärsele ”No Dancing Monkey™ som:

•  Ger användaren perfekt passform vid högfartsaktivitet; 
och 

• Gör ryggsäcken 100 procent "studsfri" .

USWE:s patenterade bärsele
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MOTIV FÖR ERBJUDANDET

USWE är ett svenskt företag som utvecklar och producerar 
ryggsäckar och vätskesystem för den internationella sport- 
och outdoormarknaden. Det patenterade bärsystemet ”No 
Dancing Monkey™”, som finns i alla Bolagets ryggsäckar, 
ger perfekt passform och möjliggör för användaren att 
röra sig obehindrat. Idén till systemet, som bygger på fyra 
fästpunkter i stretchmaterial och ett knäppe centrerat över 
bröstkorgen, kommer ursprungligen från motorsporten, 
men har genom produktutveckling expanderat till att även 
omfatta cykling, löpning, alpin skid- och turåkning samt 
hiking/vandring.

Bolaget har genom en fokuserad varumärkesstrategi 
och prispositionering i premiumsegmentet byggt en platt-
form för tillväxt och marknadspenetration på den globala 
marknaden för ryggsäckar. USWE har medvetet positione-
rat sig som en kaxig och okonventionell uppstickare på en 
konservativ marknad genom att erbjuda innovativa produk-
ter med fokus på användarvänlighet inom ett brett spek-
trum av aktiviteter inom outdoor. Det är Bolagets ambition 
att fortsätta bygga utifrån denna marknadsposition.

USWE upplever en tydlig trend av stark efterfrågan i alla 
segment där Bolaget är verksamt och har under de senaste 
tre åren uppvisat en omsättningstillväxt om cirka 50 pro-
cent årligen. Under det brutna räkenskapsåret april 2020 
- mars 2021 omsatte Bolaget cirka 44 MSEK, exklusive en 
covid-19-relaterad överflyttningseffekt om cirka 10 MSEK 
till följd av förseningar som kommer att intäktsföras under 
det första kvartalet innevarande år. Utöver mindre leve-
ransstörningar, har pandemin haft en positiv inverkan på 
USWE:s marknad och försäljning. Genom att bibehålla en 
fortsatt stark bruttomarginal och en balanserad utveckling 
av organisationen har Bolaget som målsättning att uppnå 
en årlig omsättningstillväxt överstigande 40 procent med 
lönsamhet under de kommande åren. 

För att kapitalisera på den rådande marknadssituatio-
nen inom outdoorsegmentet har USWE:s styrelse beslutat 
att genomföra föreliggande nyemission. Erbjudandet syftar 
primärt till att ge Bolaget finansiella resurser att accelerera 
försäljningen och stärka marknadspositionen på befintliga 
marknader samt att etablera USWE på nya marknader. Av 
den totala likviden om 50 MSEK i Erbjudandet kommer cirka 
3 MSEK att betalas genom kvittning av ägarlån, inklusive 
upplupen ränta. Bolaget kommer därför vid full teckning 
maximalt erhålla en nettolikvid om cirka 42,1 MSEK efter 
avdrag för emissionskostnader om 4,9 MSEK. Emissionslik-
viden avses användas enligt nedan prioriterad ordning:

• 30 procent till utvecklingsprojekt avseende nya produkter;

• 50 procent till utökning av lagerkapaciteten samt leverans- 
och distributionslösningar; och 

• 20 procent till övrigt rörelsekapital.

Styrelsens uppfattning är att den föreliggande note-
ringen på First North kommer bredda Bolagets aktieä-
garbas och ge USWE tillgång till de svenska och interna-
tionella kapitalmarknaderna. Vidare bedömer Bolaget att 
listningen kommer öka kännedomen om Bolaget och dess 
varumärke, bland såväl befintliga som potentiella kunder 
och partners.
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Premiumposition

PrestationRekreation

Volymfokus
Källa: HuginBiz®

Konkurrensöversikt

MARKNADSÖVERSIKT

MARKNADEN FÖR RYGGSÄCKAR 
Inom marknaden för ryggsäckar, har utvecklingen under de 
senaste trettio åren gått från begränsade fjällturer till avan-
cerade och specialiserade aktiviteter i högre och högre fart. 
Detta återfinns även i utvecklingen av ryggsäckar där nya 
material och designer har medfört att det finns en mängd 
olika typer av ryggsäckar tillgängliga på marknaden. 

Det finns ett stort fokus i branschen på hur packning 
kan organiseras samt hur ventilation mellan rygg och rygg-
säck kan förbättras. Trots detta använder etablerade aktö-
rer fortfarande den klassiska bärkonstruktionen utvecklad 
för att optimera viktfördelning vid vandring med tung och 
skrymmande utrustning. I takt med att utrustning och fri-
luftsliv förändrats, där utrustning blir lättare, tar mindre plats 
och användaren rör sig snabbare, ställs andra krav. Här ger 
USWE:s erfarenhet från motorcross och enduro i kombina-
tion med den patenterade bärselen, en unik position med 
produkter och profilering som fokuserar på att lösa just 
dessa krav.

Marknadsstorlek
Totalt omsätter ryggsäcksmarknaden cirka 30 miljarder 
SEK globalt i konsumentledet på årlig basis.1 Av den globala 
marknaden beräknas Nordamerika utgöra cirka 40 procent, 
följt av Europa och Asien på 30 respektive 20 procent. På 
den europeiska marknaden såldes cirka 20 miljoner rygg-
säckar under 2019 till ett värde i konsumentled om cirka 7 
miljarder SEK exklusive moms.2 

1 HuginBiz®

2 European Outdoor Group (2019)

USWE är verksamma i segmentet ryggsäckar i storleken 
2L - 40L, vilket beräknas utgöra cirka 67 procent av mark-
naden för ryggsäckar, motsvarande cirka 20 miljarder SEK. 
Marknadstillväxten inom kategorin 2L - 40L ryggsäckar till-
hör den del av marknadssegmentet som senaste året upp-
levt snabbast tillväxttakt och bedöms växa med upp emot 
10 procent årligen. Tillväxten drivs främst av de aktiviteter 
som kombinerar sport och outdoor där man flyttar ut sin 
träning till naturen; vandring (speedhiking), cykel (mountain-
bike och e-mountainbikes), långdistanslöpning och trailrun-
ning samt vintersport (skitouring).3

3 HuginBiz®
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Geografisk fördelning - Marknaden för ryggsäckar (2020)

Källa: HugizBiz®
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KORT OM BOLAGET
USWE utvecklar och producerar ryggsäckar och vätskesystem för den internationella sport- och outdoormarknaden. Efter 
ett initalt fokus på framförallt motorsport och därefter cykelsport, har USWE snabbt expanderat inom löpning, alpin skid- 
och turåkning samt hiking/vandring, vilket gemensamt benämns ”Outdoor”. 

Det genomgående och unika i USWE:s produkter är det patenterade bärsystem ”No Dancing Monkey™”, som finns i alla 
Bolagets ryggsäckar. Bärsystemet har fyra fästpunkter med stretchmaterial och ett knäppe i mitten på bröstet som gör att 
ryggsäckarna hamnar nära kroppen utan att flytta sig vid aktivitet. 

"The Dancing Monkey" illustrerad på en klassisk ryggsäck för löpning och cykling.

USWE:s varumärkes- och prispositionering återfinns i premiumsegmentet med målet är att tillhandahålla ett högklassigt 
alternativ till den traditionella outdoorvärlden i två avseenden: Attityd och funktion. Alla Bolagets produkter genomsyras 
därutöver av en utmanande design, vilket under de senaste åren lett till flera utmärkelser. 

VERKSAMHETSÖVERSIKT

USWE:s produktkategorier

Midjeväskor Löparvästar Vätskeryggsäckar

Ryggsäckar med ryggskyddRyggsäckar 
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STRATEGI
USWE:s grundstrategi innebär att etablera en stark varumär-
kesnärvaro med vätskeryggsäckar och därefter bredda pro-
duktsortimentet till den etablerade målgruppen. Detsamma 
gäller distributionsstrategin där USWE byggt upp ett interna-
tionellt nätverk av försäljningskanaler som idag står redo för 
en kommande breddning av produktportfolion. 

USWE:s positionering är tydligt inriktad på både män och 
kvinnor som är seriösa och upptagna av sitt idrottsutövande 
och outdoorverksamhet. De är noga med sina produktval, 
har höga förväntningar på produkterna samt söker efter den 
bästa innovationen. Genom att attrahera atleter och hobby-
atleter (s.k ”weekend warriors”), når Bolaget även den större 
målgruppen som ser upp till dessa förebilder. Som del i 
Bolagets marknadskommunikation och för att nå relevanta 
målgrupper har USWE ingått en rad samarbetsavtal med 
ledande utövare inom ett flertal idrotter som skidåkning, 
mountainbike och motorsport. Avtalen omfattar produkter 
ur Bolagets sortiment samt i vissa fall en mindre ekonomisk 
ersättning och är en del i Bolagets varumärkesbyggande.  

Ryggsäckarna är konstruerade med USWE:s paten-
terade bärsele som har vunnit ett flertal designpriser 
genom åren. De unika produkterna, i kombination med 
varumärkets positionering med värdeord som ”underdog, 
utmanare, uppstickare och rebell”, har gett USWE dess 
nuvarande position både avseende distribution samt varu-
märkeskännedom hos målgruppen.

För att nå ut till målgruppen arbetar USWE efter en 
modell där försäljning i egna kanaler, via egen hemsida och 
andra plattformar (exempelvis Amazon), jobbar hand i hand 
med traditionell distribution. Marknadsföring och försälj-
ning i den egna kanalen ska stärka varumärket samt driva 
intresse i samtliga kanaler. Den totala försäljningen ska all-
tid prioriteras före suboptimering av den enskilda kanalen. 

Denna strategi har varit framgångsrik i bland annat USA 
där distribution och direktförsäljning via egen hemsida och 
Amazon har drivit den totala försäljningen och accelererat 
samtliga kanaler.

MÅLSÄTTNING
Under de senaste tre åren har USWE uppvisat en kraftigt 
omsättningstillväxt om cirka 50 procent per år. Målet för 
Bolaget är fortsatt tillväxt i USA i kombination med en stark 
etablering i Europa. Fokus ligger på att stärka varumärket 
inom målgruppen och därefter bredda produktsortimentet. 
I samband med Erbjudandet har Bolaget offentliggjort nya 
finansiella mål. Målsättningen är att USWE ska uppnå en 
årlig tillväxt överstigande 40 procent med lönsamhet. Det 
senare nås genom en stark bruttomarginal och en balanse-
rad utveckling av organisationen i takt med tillväxten.

USWE:s målgrupp

Weekend  
Warriors

Atleter

USWE:s distributörsnätverk
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CYKEL 
Inom segmentet Cykel består USWE:s huvudsakliga arena av cykling på stigar i berg och skog, det som benämns som 
mountainbike (”MTB”). MTB är USWE:s för närvarande starkaste segment och produkterna består av små vätskerygg-
säckar för tävling och träning samt större cykelryggsäckar för rekreationscykling. Inom cykel har USWE också störst fram-
gång vad gäller designpriser, med 6 olika utmärkelser, både för bärsystemet, olika ryggsäcksmodeller och för applikationer 
inom actionsport-video. 

I den årliga marknadsundersökningen från Vital MTB (i USA) är USWE idag på fjärde plats avseende marknadspositio-
nen för vätskeryggsäckar efter Camelbak, Osprey och EVOC. Trenden är tydlig där där ledande Camlebak tappar marknads-
andel och USWE ökar. Under 2019 inledde USWE ett samarbete med Cannondale Factory Racing, ett av de ledande MTB 
teamen i Union Cycliste Internationale (UCI), för att stärka varumärket inom segmentet ytterligare.

USWE:s distribution inom segmentet är stark och har bred internationell täckning. Under de senaste åren har USWE teck-
nat avtal med en rad starka Europeiska distributörer samt direktkanaler.

MOTORSPORT
Sedan USWE grundades har Bolaget jobbat nära toppatleter inom motorsporten och framförallt endurosporten. Detta har 
lett till att Bolaget idag är en av de starkaste aktörerna inom vätskeryggsäckar för motorsport. Huvudmarknaden inom seg-
mentet är USA, där USWE har två parallella distributörer med bra geografisk täckning, Tucker Powersports och WPS (Wes-
tern Power Sports). I Europa jobbar USWE tätt tillsammans med Pierce (24MX) som är den starkaste Europeiska kanalen 
inom motorsport.

OUTDOOR
Produktsegementet Outdoor omfattar löpning, hiking/vandring, längdskidåkning samt alpin skid- och turåkning. Vertical 4 
var USWE:s första löparryggsäck där Bolagets patenterade bärsystem överförts från hjulsport till fotsport. I samband med 
lanseringen av Vertical 4 mottog USWE en utmärkelse från Scandinavian Outdoor Group med följande motivering från juryn 
“Prova och känn skillnad - Du måste prova ryggsäcken, Vertical 4 från det svenska varumärket USWE, för att känna skillnaden 
mot andra löparryggsäckar/.../ Den här produkten har en wow-faktor”. 

Genom lanseringen av ThermoCell, som är en patentsökt konstruktion där kroppsvärmen tas tillvara för att förhindra att 
vätskan i vätskesystemet fryser, öppnades också dörren till vintersport.

Försäljningskanalerna för Outdoor-segmentet är fortfarande under uppbyggnad. Sverige och Norden utgör den första 
arenan för marknadsföring och försäljning. Produkterna säljs via egna kanaler samt via XXL, Team Sportia, Stadium, Out-
north, Addnature, Skistar, Pölder med flera.

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I USWE SPORTS AB 7



USWE SPORTS AB
Bronsåldersgatan 1, 213 76 Malmö, Sweden
T: +46 (0)46-500 61, E: info@uswe-sports.com

www.uswe-sports.com


