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Detta är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga informationsmemorandum som upprättats av styrelsen för Nicoccino Holding AB 
(publ) (”Nicoccino” eller ”Bolaget”) och ger inte en komplett bild av Nicoccino eller Erbjudandet. Broschyren utgör inte ett prospekt som har godkänts 
och registrerats av Finansinspektionen. Vi ber er vänligen att bekanta er med det informationsmemorandum som relaterar till erbjudandet före 
någon form av investeringsbeslut fattas. Informationsmemorandumet finns tillgängligt på Nicoccinos hemsida (www.nicoccino.se) och Mangold 
Fondkommission AB:s hemsida (www.mangold.se). De värdepapper som omfattas av Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, 
Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle 
kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Broschyren får följaktligen inte distribueras i eller till något land eller 
någon jurisdiktion där distribution eller Erbjudandet kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådant land respektive sådan jurisdiktion.
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KORT OM NICOCCINO
Nicoccino äger patentet till nicotine strips, en innovativ 
produkt som genom sin unika leveransmetod förser använ-
daren med nikotin snabbt och diskret via munslemhinnan. 
Produkten är primärt ägnad att erbjuda rökare ett alternativ 
i situationer där de inte kan eller väljer att inte röka och är en 
utmanare till de alltmer populära tobaksfria nikotinportio-
nerna. Bolaget grundades 2013 och är sedan 2014 noterat 
på Nasdaq First North.

NICOTINE STRIPS
Nicotine strips är 0,07 millimeter tunna och väger 70 mg. 
Varje nicotine strip innehåller ca 1 mg nikotin. Teknologin 
möjliggör flexibilitet att ändra storlek, nikotinstyrka och 
smak för att tillgodose olika konsumentgruppers specifika 
behov och önskemål. 
 Utöver nikotin innehåller nicotine strips endast livsmed-
elsgodkända ingredienser. Majoriteten av innehållet utgörs 
av ett alginat, utvunnet av brunalger skördade utanför 
Norges kust. Därtill tillsätts sorbitol, glycerol, naturliga 
smakämnen samt surhetsreglerande medel. Nicotine strips 
förpackas i dagsläget i påsar, likt tuggummipåsar, om 20 
strips per påse. Påsen bidrar till en väsentligt längre hållbar-
hetstid (minst 24 månader) jämfört med hårdplastdosor, som 
är standard för snus och nikotinportioner. Utöver att hålla 
produkten färsk under en lång tid ger påsen även en rad 
konsumentfördelar då den är diskret, lätt och smidig att bära 
med sig.

KONSUMENTFÖRDELAR
Nicotine strips erbjuder flera fördelar gentemot andra 
tillgängliga orala nikotinportioner. För konsumenten ger pro-
dukten en snabb nikotinleverans, med initialt upptag inom 
några sekunder, lika snabbt som nikotinbaserad munspray.  
Samtidigt gör produktens tunna utformning att stripsen 
är diskreta och komfortabla vid användning. När filmen väl 
placerats under läppen ger den en snabb och stabil nikot-
inleverans. Efter några minuter har nikotinet frigjorts och 
produkten upplösts utan att lämna några rester i munnen, 
således produceras inget avfall. 
 Nicotine strips ger även konsumenten ett flexibelt och 
kontrollerbart intag. Användaren vet vilken mängd nikotin 

som intagits när produkten har lösts upp och kan därför 
individuellt anpassa intaget efter önskemål, genom att 
exempelvis ta två för en större mängd nikotin, eller dela en 
nicotine strip för ett mindre intag.

PRODUCENTFÖRDELAR
Ur ett distributionsperspektiv finns en rad fördelar med 
nicotine strips. Förpackningens vikt och smidiga utformning 
möjliggör lägre transport- och lagringskostnader jämfört 
med andra nikotinprodukter. Vidare har nicotine strips en 
lång hållbarhetstid. Produkten håller sig stabil i minst två år, 
betydligt längre än andra orala nikotinprodukter såsom snus 
och nikotinportioner. Dessutom kräver nicotine strips inga 
specifika förvaringsförhållanden med avseende på tempe-
ratur och luftfuktighet vilket ytterligare förenklar lagring, 
distribution och förvaring i butik.

Plattform Snabbt Diskret
Enkel 

användning
Enkelt att 
bära med

Lång 
hållbarhet

Okänslig 
förvaring

Cigaretter

Snus

Vape & e-cigaretter

Nikotinportioner

Nicotine chewing gum (NRT)

Nicotine strips

Helt uppfyllt               Delvis uppfyllt               Ej uppfyllt
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Emissionsbelopp 24,9 MSEK.

Villkor För varje en (1) innehavd aktie erhölls en (1) uniträtt. Femton (15) uniträtter berättigar 
innehavaren att teckna en (1) unit.

Unit En (1) unit består av sex (6) nyemitterade aktier och fyra (4) vederlagsfria tecknings- 
optioner av serie TO1.

Teckningskurs 18,00 SEK per unit, motsvarande 3,00 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras 
vederlagsfritt.

Teckningsperiod 16 maj – 15 juni 2022.

Handel med uniträtter 16 maj – 24 maj 2022.

Teckningsoptioner TO1 Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot 
kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i 
Bolagets aktie under perioden 4 september 2023 till den 15 september 2023, dock 
lägst 0,05 SEK och högst 4,50 SEK per aktie.

Garanti och teckningsförbindelser Företrädesemissionen omfattas till cirka 65 procent av garantiåtaganden och 
teckningsförbindelser

ERBJUDANDET I KORTHET

VD HAR ORDET

Förutsättningarna för Nicoccino är fortsatt mycket positiva. 
Sedan vi 2020 lade fast strategin att sälja våra nicotine 
strips som konsumentprodukt har vi fokuserat på att skapa 
förutsättningar för kommersiell produktion. Vår målsättning 
har varit att identifiera en kontraktstillverkare för produk-
tion av filmråvara, och investera i maskiner för avskiljning, 
tillskärning och förpackning hos Nicoccino. Investeringarna 
är gjorda och vår förpackningsmaskin används sedan början 
av året. 
 Arbetet med att hitta en kontraktstillverkare har varit 
utmanande. Vi har haft kontakter med ett flertal företag, 
bland annat de som tidigare producerat nicotine strips. Även 
om testproduktioner har levererat bra kvalitet har övriga 
villkor inte varit acceptabla. Tidigare i år drog vi slutsatsen 
att tillverkning från ax till limpa helt i egen regi är den bästa 
vägen framåt för att kunna producera kommersiella volymer. 
 Emissionen syftar till att kunna göra de sista investering-
arna i egen produktion. Produktion, helt i egen regi ger full 
kontroll och flexibilitet och betydande kostnadsbesparingar 
jämfört med upplägg med kontraktstillverkare.
 Givet att emissionen redan garanterats till 65% kunde 
vi tidigare i maj beställa en coatingmaskin, den enskilt 
viktigaste komponenten. Maskinen byggs i USA och 
förväntas levereras i första kvartalet 2023. Nästa steg, 
investeringarna i produktions-anläggningen, är beroende av 
att emissionen fulltecknas. 
 Med en tydlig plan för produktion, kan vi också äntligen 
inleda en bredare kommersialisering. Vår webbshop har 
genererat ett mindre antal konsumenter som återkom-
mande köper nicotine strips och är mycket nöjda. Under maj 
genomförs en testförsäljning med Haypp Group, den största 

e-handelsplattformen för nikotin-portioner. Vi tror att 
gensvaret kommer bli positivt och skapa ökad kännedom om 
nicotine strips. Nicoccino kommer också visa upp nicotine 
strips på två internationella mässor i september (Tyskland) 
och februari (USA). Ambitionen är att skapa ytterligare 
samarbeten för framtida distribution och försäljning. 
 De kommande 12 månaderna kommer bli intensiva och 
framförallt roliga. Det är nu vi skapar förutsättningarna för 
att göra nicotine strips till nästa generations nikotinprodukt!

Fredrik Laurell
VD, Nicoccino Holding AB (publ)
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MOTIV

PATENT

Efter att ha undersökt olika alternativ för producenter av 
filmråvaran, har Bolaget landat i slutsatsen att produktionen 
av nicotine strips bör ske i egen regi för att uppnå kommer-
siell skalbarhet. Genom att kringgå behovet av leverantörer 
och därmed åstadkomma produktionskapacitet från ax till 
limpa helt i egen regi, får Bolaget full kontroll och flexibilitet 
vad gäller produktionsmöjligheter, avsevärt bättre ekono-
miska förutsättningar och minskade risker jämtemot upplägg 
med kontraktstillverkare. 
  Efter en företrädesemission i oktober 2020 har Bolaget 
investerat i två maskiner för avskiljning och tillskärning 
av filmråvara (2) och paketering av nicotine strips (3). Då 
den stundande företrädesemissionen omfattas till 65% av 
garanti åtaganden och teckningsförbindelser, har Bolaget 
redan i maj 2022 beställt en coatingmaskin (1) för produk-
tion av filmråvara.

För att uppnå fullskalig produktion krävs också investeringar 
i produktionsanläggningen, dessa är beroende av att emis-
sionen fulltecknas. När dessa investeringar är genomförda 
och coatingmaskinen installerad, kommer Nicoccino att 
kunna producera över 2 miljoner konsumentförpackningar 
per år. 
 Med en tydlig plan för produktion etablerad kan Bolaget 
inleda ett bredare kommersialiseringsarbete. Bolaget 
kommer under maj genomföra en testförsäljning av nicotine 
strips med Haypp Group, den största e-handelsplattformen 
för orala nikotinportioner, under andra kvartalet 2022. 
Utöver inköp av coatingmaskinen och upprustning av lokal 
så avses nettolikviden från erbjudandet att användas för 
marknadsföring och finansiering av driftkostnader.

Tillverkningen av nicotine strips baseras på två patent, 
”Alginatpatentet” och ”Nikotinpatentet”, för vilka Fredrik 
Hübinette (SO) står som uppfinnare.
 Nikotinpatentet, som ägs av Nicoccino, skyddar förmågan 
att hålla nikotinet stabilt i produkten över lång tid samt att 
frisätta och leverera nikotin genom munslemhinnan vid rätt 
pH-värde. Patentet är hittills beviljat i 54 länder, och besked 
väntas i Indien. Nikotinpatentet förfaller 2033.

Nicoccino licenserar Alginatpatentet från Uppsalagruppen 
Medical AB, som ägs av Klaria Pharma Holding AB (publ), 
ett bolag Fredrik Hübinette var med och grundade och är 
styrelseordförande för. Alginatpatentet avser att skydda 
rättigheten att tillverka en munlöslig film som fäster vid 
munslemhinnan och effektivt kan leverera en aktiv substans 
på ett fåtal minuter och sedan lösas upp utan att lämna 
några spår.

1. 
TILLVERKNING AV 
FILMRÅVARA

Ingredienserna blandas, 
stryks ut på en liner  
och torkas

2.
TILLSKÄRNING

Filmerna skärs till 
önskad storlek

3.
PAKETERING

Filmerna packas 
i påsar

•  Beställd i maj 2022 

•  Förväntad leverans och 
installation Q1 2023

•  Beställd i december 2021 

•  Förväntad leverans och 
installation Q3 2022

•  Levererad och installerad 
i december 2021

PRODUKTIONSPROCESSEN DELAS UPP I TRE STEG:

Finansieras via Företrädes emissionen
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KOMMERSIALISERINGSAPPROACH
Nicoccino bedömer att nicotine strips är väl positionerade 
för att kunna bli nästa generations orala nikotinprodukt, 
genom att etableras som ett delsegment till nikotinportioner. 
För att realisera denna potential har Nicoccino en rad akti-
viteter planerade under 2022 och 2023 såsom marknads-
föring och testlanseringar och deltagande i internationella 
mässor. Målet är att dessa aktiviteter ska lägga grunden 
till en bredare kommersialisering av nicotine strips i början 
av 2023, när produktionskapaciteten är på plats. Bolaget 
kommer framför allt inrikta sig på nedanstående möjligheter:

Webbshop
Nicoccino har idag en webbshop med direktförsäljning 
till konsumenter. Utöver att webbshopen genererar höga 
marginaler för Bolaget och skapar initial medvetenhet 
om nicotine strips, så får Bolaget även direktkontakt med 
konsumenter vilket ger värdefulla konsumentinsikter. 
Webbshopen har även potential att fungera som en mark-
nadsföringskanal för Nicoccino.

Distributörer
Genom att sälja nicotine strips genom distributörer får 
Bolaget möjlighet att öka försäljningsvolymer avsevärt 
vilket även ökar konsumenters medvetenhet om såväl 
nicotine strips som Nicoccino. Med distributörsförsäljning 

når Bolaget snabbare och bredare ut till konsumenter och 
möjliggör nyttjandet av distributörens erfarenhet och 
marknadskunskap. 

White label
Genom en white label-lösning kan aktörer med etablerade 
varumärken erbjuda nicotine strips under eget varumärke till 
konsumenter man redan har en relation med. Detta innebär 
att intresset för nicotine strips som delsegment ökar hos 
producenter och återförsäljare samtidigt som det möjliggör 
snabb expansion på aktörernas redan utvecklade marknader. 

Licensiering
Licensiering av Nicoccinos patent och teknologi möjliggör en 
tredjepartsuppbyggnad av produktions- och distributionska-
pacitet. Denna strategi kräver inga större investeringar för 
Nicoccino och möjliggör snabb upptrappning av storskalig 
produktion samt diversifiering av intäktsströmmar. Licensie-
ring ökar även kännedomen om delsegmentet nicotine strips 
ytterligare.
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Klinisk studie beviljad av 
Läkemedelsverket

av deltagarna angav att nicotine 
strips var ett attraktivt alternativ 

för att sluta röka

Studie med 
1 100 rökare

av deltagarna var villiga att 
rekommendera nicotine strips  

till sina vänner

Konsumentstudie  
med 150 rökare

av deltagarna var villiga att 
rekommendera nicotine strips

 till sina vänner

Sverige 2011–2012 Storbritannien 2015 Sverige 2020

86% 68% 72%

KONSUMENTTRENDER

MARKNADSTRENDER

LÄNKAR

Rökare söker efter lösningar för situationer när de inte kan 
eller väljer att inte röka. Nikotinkonsumenter är i överlag 
alltmer öppna för att använda olika plattformar parallellt, 
vilket speglas i den snabba tillväxten för nikotinportioner, 
som även bekräftar attraktionskraften hos ett diskret och 

bekvämt alternativ till inhalationsplattformar. Genomförda 
studier på nicotine strips visar en tydlig acceptans och 
preferens för produkten. Nicotine strips har således 
potential att attrahera användare från övriga segment av 
nikotinprodukter.

Den globala marknaden för nikotin uppskattas ha omsatt 
cirka 850 Mdr USD år 2020, där rökning stod för den 
enskilt största andelen med cirka 84 procent av den totala 
omsättningen. Rökning fortsätter att minska på många håll 
i världen, drivet av bland annat hårdare restriktioner för 
var man får röka, vilka smaker som tillåts, var cigaretter kan 
köpas och även hur förpackningar och marknadsföring får 
utformas. Antalet cigaretter som säljs årligen minskade i 
snitt under perioden mellan 2017 och 2020 med 1,4 pro-
cent, och mellan 2019 och 2020 med 1,8 procent. Samtidigt 

ökade volymen för tobaksfri oral nikotin med 167 procent 
mellan 2019 och 2020, vilket var den största procentuella 
ökningen bland segmenten.
 Under 2021 fortsatte den starka tillväxten för nikotin-
portioner. Exempelvis har försäljningen av BAT:s (British 
American Tobacco) produkt Velo under 2021 ökat med  
71 procent. Även Swedish Match ökade försäljningen  
2021 med 52 procent av nikotinportioner i USA med sin 
produkt Zyn.

Nicoccinos hemsida:  
www.nicoccino.se 

Erbjudandet på Mangolds hemsida: 
www.mangold.se

Nicoccinos webbshop:
www.shop.nicoccino.se

https://www.nicoccino.se/
https://mangold.se/emissioner/inbjudan-till-teckning-av-units-i-nicoccino-holding-ab-publ
https://shop.nicoccino.se/

