HONNING AS - OPPSTARTEN
• Stiftet 2. august 2016 i Tønsberg av 7 honning-entusiaster med en
drøm om å kunne få flere mennesker i Norge til å spise mer honning.
• Selskapet innehar stor markedskunnskap, produksjonskunnskap og
logistikk erfaring igjennom sine eiere.
• Vi startet i våren 2017 opp med salg av «lokal vare» i Meny-butikker i
nærområdet vårt - Vestfold, Telemark og Buskerud.
• 3 – 4 av oss la ned en stor innsats i demonstrasjoner av honning i de
få Meny-butikkene vi var inne i.
• Resultatet ble at NorgesGruppen inviterte oss til samtaler høsten
2017. Vi fikk vår første listing på kjedene februar 2018.

PRODUKTENE
• En av entusiastene våre har i mange år hatt et fruktbart
forretningssamarbeid med diverse nøkkelpersoner i serbisk
næringsliv gjennom Serbisk-Norsk Handelskammer o.l.
• Det førte til at vi fikk tilgang til flinke birøktere som gjerne
ville levere prima honning til oss.
• Vi etablerte en egen produksjon i Serbia i samarbeid med 2
unge menn som også brenner for kvalitetshonning.
• Avtaler ble etablert og honning-leveransene startet i det
små med
✓ Akasiehonning
✓ Solsikkehonning
✓ Lindehonning
✓ Blomsterhonning

OMSETNINGEN

• De første 2 årene (2017 – 2018) gikk med til å holde
salgsdemonstrasjoner ute i butikkene.
• Med begrensede midler ga dette et regnskap med
underskudd i disse årene.
• Men samtidig fikk vi bevist god omsetning for
Norgesgruppen, som ga oss tilgang til ytterligere antall
butikker (Meny i hele landet med 3 produkter, Spar med et
produkt og Bunnpris med et produkt).
• Parallelt med dette, åpnet HORECA-markedet seg på gløtt
for 2 produkter: Akasie på flaske og som kuvertpakning
(porsjonspakning for en kopp).

FØRSTE TRINN MOT FULL FART
2019
• Omsetning 3,6 MNOK, resultat underskudd 550.000 kr. før
årsoppgjørsdisposisjoner – 32 tonn honning.
• Akasie-, Solsikke- og Sommerhonning på dagligvaremarkedet samt
kuvert honning og Økologisk akasiehonning (september 2019) for
HORECA-markedet.
• Avtaler med Meny, Kiwi, Bunnpris og SPAR på dagligvare.
• HORECA: Avtale med NHO, ASKO/NG, MATINFO og HORECA-portalen.
• 5 aksjonærer.

ANDRE TRINN MOT FULL FART
2020
• Budsjett omsetning 5,5 MNOK. Budsjettert resultat kr 300 000,-.
• Ingen lønnskostnader (salgstjenestene leies inn fra BK Angro AS).
• Samarbeide med M&D Alt-i-ett AS mot HORECA markedet.
• Akasie-, Solsikke- og Sommerhonning på dagligvaremarkedet samt kuvert
honning og økologisk Akasie for HORECA-markedet.
• Avtaler med Meny, Kiwi, Bunnpris og SPAR på dagligvare.
• HORECA: Avtale med NHO, ASKO/NG, MATINFO og HORECA-portalen.
• 5 aksjonærer.

TREDJE TRINN MOT FULL FART - 1
2020 og årene framover
• Økologisk Akasie honning kan være en døråpner mot nye markeder, så
som
✓ Flere kjeder i Norgesgruppen?
✓ Flere kjeder innen HORECA-markedet?
✓ Coop-kjeden?
✓ Rema 1000?
✓ Det svenske markedet?
• Selv i dagens Norge med koronavirus , øker salget. Folk vil ha sunn,
naturlig mat, noe som gir honning-produkter en fordel siden honning er
100% naturprodukt.

TREDJE TRINN MOT FULL FART - 2
2020 og årene framover

• For å være sikre på at vi har styrke nok til å ta veksten, trenger vi mer kapital.
Vårt kapitalbehov er 2 MNOK.
• Derfor går vi nå ut og tilbyr interessenter eierandeler via
✓ Rettede emisjoner mot utvalgte investorer, og
✓ Tilbud om å skyte inn kapital mot eierandeler via Crowdfunding hvor
den enkelte kan skyte inn 900 kr. pr. aksje. Selskapet har ca. 12.000
aksjer, hvor av 1.200 aksjer frigjøres til denne emisjonen til 900 kr. pr.
aksje, eller
✓ Alternativt gi et lån til selskapet på mellom minimumsbeløpet 3.000 kr.
og maksimumsbeløpet 2 MNOK. Vi gir en rente på 8% p.a. og
tilbakebetaling etter 3 år.
• Bli med på en spennende reise sammen med et entusiastisk team med gode
og sunne produkter!

Kontaktpersoner i Honning AS:
• Bent Kittelsen, daglig leder
✓ Tlf. 977 08 666
✓ Mail: bent@honningas.no
• Victor A. Baann, styreleder
✓ Tlf. 913 02 667
✓ Mail: victor@vic-man.no

