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      investeringserbjudande #2:



FFWD erbjuder möjligheten att delta i investeringen i PANTER 
som tillhandahåller återanvändbara förpackningar till 
restauranger, caféer och event. Förpackningarna ingår i en 
rotationsprocess och förutom att detta minskar behovet av 
engångsmaterial så snabbar det på de beteendeförändringar 
vi behöver för att tackla våra klimat- och miljöutmaningar.
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FÖRPACKNINGAR 
Över hela världen har användandet av engångsförpackningar 
växt till ett stort problem. Om användningen av plast fortsätter 
att öka i nuvarande takt fram till år 2050 bedöms plastindustrin 
komma att stå för 20 procent av den totala oljeanvändningen i 
världen.  

Hela 40 procent av den globala plastproduktionen går till 
tillverkning av engångsförpackningar. Bara inom Europa 
används 2500 miljarder engångsförpackningar för take away 
per år. Matutkörningen (food delivery) förväntas samtidigt 
tiofaldigas fram till 2030.  

Det är också engångsförpackningar som hamnar högst upp på 
tio-i-topp-listor över det vanligaste skräpet i havet. Varje minut 
hamnar plast motsvarande en lastbil i havet och forskare 
varnar för att det kommer att finnas mer plast än fisk i haven 
2050 om inget görs.  

Problemen med plast har varit kända länge men lagstiftningen 
har varit långsam, vilket inneburit att t ex restauranger och 
caféer i Sverige har fortsatt att distribuera sina produkter i 
engångsförpackningar. 1 januari 2024 kommer det dock en 
ny lag i Sverige som säger att den som säljer mat/dryck för 
avhämtning måste kunna erbjuda förpackningar som ingår i 
ett rotationssystem där förpackningarna återanvänds. Den 
svenska lagstiftningen är en nationell implementering av EU:s 
Engångsplastdirektiv som kräver att alla medlemsstater kraftigt 
minskar konsumtionen av bland annat engångsförpackningar. 



MARKNADEN 
Flera länder inom EU samt Indien, USA och Australien har infört 
lagstiftning som förbjuder engångsförpackningar. Marknaden 
för engångsförpackningar är allra störst inom mat- och 
livsmedelsindustrin och uppgår till hela 32% av den totala 
förpackningsmarknaden. Enligt Newswires senaste analys från 
2020 så uppskattas marknadsstorleken för mat- och 
dryckesförpackningar till 153 miljarder usd med en tillväxt på 
10,9% årligen mellan 2020-2027 till ca 259 miljarder usd.  
I Sverige förbrukas ca 2 miljarder engångsförpackningar per år 
för mat och dryck vilket motsvarar ca 6,5 miljarder kronor i 
kostnader för restauranger, caféer och livsmedelsbutiker. 

HUR FUNKAR DET? 
När en person köper sin mat eller dryck att ta med, får de 
möjlighet att välja en flergångsförpackning från Panter. 
Förpackningen är uppmärkt med en QR-kod som ger den en 
unikt identitet som kopplas till kunden. Efter förtäring kan 
kunden lämna tillbaka förpackningen på valfritt inlämningsställe, 
restaurang eller café som ingår i Panters rotationssystem. 
Panter använder sig av en enkel prenumeration till fast 
månadskostnad för de anslutna kunderna. 

VILKA ANVÄNDER DET IDAG? 

Systemet har testats i större skala på restauranger och caféer i 
samarbete med Göteborgs Stad, Göteborg & Co, Region 
Gotland under Almedalsveckan, GotEvent på Scandinavium m fl.  





Intresset för Panter ökar i takt med att lagstiftningen kryper 
närmare och idag finns en kölista på tio kommuner som vill 
kopiera projektet från Göteborg. Nya kundförfrågningar 
inkommer varje vecka, alltifrån restauranger & caféer i 
Göteborg till större aktörer som Destination Gotland, Coor, 
Compass Group och ESS Group.   Panter har även mottagit 
finansiering för mjukvaruutveckling av Energimyndigheten 
och kommer att medverka i genomförandet av fullskaliga test 
av engångsfria event såsom Gothenburg Horse Show, 
Göteborgs Kulturkalas och Almedalen under 2023.  

”Panters unika system är helt i linje med vad vi vill uppnå med 
vårt hållbarhetsarbete i staden, då de återanvändningsbara 
lådorna och muggarna bidrar till en bättre miljö redan efter 20 
användningar. Förpackningarna kan användas hundratals 
gånger och när de inte längre håller måttet tas de tillbaka till 
fabriken där de återvinns och blir nya behållare” säger Filip 
Eklund, hållbarhetsutvecklare på kommunala Göteborg & Co, 
i ett pressmeddelande. 



OM PANTER 
Panters vision är tydlig och enkel - skapa en engångsfri värld 
genom olika intelligenta rotationsssytem som möjliggör 
resurseffektiv återanvändbarhet av flergångslösningar. Panter 
hjälper därmed sina kunder att efterleva den nya lagstiftningen 
samtidigt som de sänker sina kostnader för förpackningar och 
bidrar positivt till miljöförbättringar som är viktiga för att nå 
våra klimatmål.  

Panter vill minska engångsanvändningen av skräp i stadsmiljö 
och natur och samtidigt bidra ti l l att göra re-use 
(återanvändning) oemotståndligt. De ska vara smidigt, enkelt 
och attraktivt att använda produkterna samtidigt som det 
bidrar till beteendeförändringar. 

HUR SKA PENGARNA ANVÄNDAS? 

I nuläget finns det ingen konkurrens på den svenska 
marknaden och Panter har på kort tid byggt upp ett varumärke 
och kontaktnät. Med dessa medel ska Panter fortsätta befästa 
positionen som den ledande aktören inom detta fält, förstärka 
och förvalta sin affär och skala erbjudandet till nya aktörer. 
Dessutom ska den tekniska plattformen utvecklas vidare.  

Under 2022-2023 kommer Panter att motta statligt stöd på ca 
1,5 miljoner vilket kan användas till mjukvarutveckling och 
pilotprojekt inriktade på evenemang och servicelösningar 
kopplade till återanvändbara förpackningar (t ex disklokaler, 
distribution och insamlingsboxar). Under 2023 förväntas 
intäkterna från löpande abonnemang hos restauranger och



caféer uppgå till 400 000 kr. Intäkten från dessa kunder förväntas 
öka exponentiellt under 2024 och uppgå till 4,5 miljoner.  

Investeringen är matchad med grönt lån från Almi vilket 
dubblerar investeringen på kort sikt. Investeringen och lånet från 
Almi kommer främst användas till att utöka teamet med fokus på 
försäljning, onboarding och kundvård. Med ett utökat team 
kommer Panter att kunna skala och effektivisera införsäljning och 
onboarding av nya kunder samt ansvara för större eventprojekt 
som ytterligare förstärker Panters position som ledande aktör på 
marknaden i Sverige. 

CEO och grundare: Clara Lidberg, miljöjurist och fd politiskt 
sakkunnig åt klimat- och miljöministern samt 
finansmarknadsministern. 
COO och CDO: Jonathan Converse, statsvetare och ekonom 
med fokus på cirkuläritet och systemförändring, fd Head of 
Operations på Volvo Cars. 

VILKEN EFFEKT HAR INVESTERINGEN I PANTER?  

Totalt används två miljarder engångsförpackningar per år bara 
i Sverige. Sedan lanseringen i maj har Panters lösning undvikit 
en användning av 1300 stycken engångsförpackningar och 
prenumererande kunder såsom restauranger och caféer 
förväntas öka. I slutet av 2023 är prognosen att ha 100 anslutna 
kunder på löpande abonnemang. Det innebär att Panter 
minskar användning av engångsförpackningar med 150 000 
per månad hos anslutna kunder (beräknat på en genomsnittlig 
användning på 50 st flergångsförpackningar per dag). 

Utöver löpande kunder kommer Panter även att genomföra ett 
antal större event i engångsfritt format vilket ytterligare minskar 
användningen av engångsmaterial 2023. Bara under Göteborgs 



400 årsjubileum förväntas 150 000 engångsförpackningar (glas, 
muggar och boxar) ersättas med återanvändbara alternativ. 

De förpackningar (muggar och boxar) som används i Panters 
rotationssystem idag tillverkas i Västervik av företaget Light My 
Fire. De beräknas klara mellan 300-500 rotationscykler 
(diskning i industridiskmaskin) och genererar en positiv 
miljönytta redan efter 14 cyklar enligt livscykelanalyser.  

ERBJUDANDE 
Villkoren för investeringen i Panter liknar ett lån, men är 
paketerat i ett aktieägande. Investeringen ger upphov till en 
årlig ränta om 9%.  Uppräkning av räntan ackumuleras tills 
investeringen är fullt återbetald, men investeringen ger inte 
ränta på ränta. Panter ska återbetala investeringsbeloppet 
plus avkastning genom vinstmedel eller refinansiering, senast 
den 30 juni 2025. FFWD förbinder sig att återbetala till 
investerarna inom 60 dagar från Panters inlösen. Du deltar 
genom att anmäla dig för teckning av nyemission av 
preferensaktier i Fundforward FFWD AB (559369-8854). 
Denna preferensaktieklass är direkt villkorad till investeringen 
i Planeten Panter AB (559391-0499). 

RISK 
Planeten Panter AB är i ett tidigt uppstartsskede och det 
bidrar till att detta är en extra riskfylld investering. En 
investering är alltid förknippad med risker och att hela eller 
delar av investeringen kan gå förlorad. Investera aldrig mer än 
du har råd att förlora. 



TECKNA DIG 
http://www.fundforward.se/panter 

FAQ 
http://www.fundforward.se/faq 

    
   
         Investeringsinstrument: Aktier (Preferensaktier). 

        Minsta investering: 25.000 kr. 

        Ingen transaktionsavgift utgår. 

        Avkastning och löptid: 9% (ej ränta på ränta).  
        Betalning kan ske i delbetalningar. Slutlig  
        betalning senast 30 juni 2025 + 60 dagar.

http://www.fundforward.se/panter
http://www.fundforward.se/faq


OM OSS 

 

FFWD investerar i värdegrundsdrivna bolag med tydliga 
syften och bidrar med affärsstyrning samt kapital genom sitt 
investerarnätverk. Det ömsesidiga villkoret är att syftet ska 
leda affären. Genom vår finansieringsmodell möjliggör vi för 
grundarna att behålla sitt ägande samtidigt som de kan göra 
de satsningar de behöver för att kunna gå med vinst och 
säkerställa avkastning. Våra investeringar är alltid utformade 
för att passa det unika bolaget bäst. 

MER INFORMATION 

http://www.panter.se 

http://www.fundforward.se

http://www.fundforward.se/
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