
VILLKOR ERBJUDANDE MEDGRUNDARE CARTHAGO FRAGRANCE

Allmänt 
Villkoren i detta Medgrundarerbjudande (nedan 
Erbjudandet) gäller som längst till 2023-01-09. Villkoren 
kan komma att ändras utan förvarning. Erbjudandet är 
riktat till en mindre krets som ska få en unik möjlighet 
att själva påverka samt delta i och följa utvecklingen 
från råvara till färdig produkt. 

Erbjudandet är en upplevelse 
Carthago Fragrance AB (nedan kallat Carthago) 
kommer att genomföra projektet ”Carthago Fas 2” 
(nedan kallat Fas 2). Erbjudandet är en upplevelse - 
ett tidigt ”EarlyBird erbjudande” där Carthagos bästa 
samarbetspartners, intressenter och ambassadörer 
kan följa med i projektet.  
Fas 2 startades den 1:a september 2022 och innebär 
en förvandling av Carthago från idéstadiet till en lokal, 
hantverksmässig och hållbar destillering nära fältet av 
exklusiva arområvaror i Tunisien och Dalarna. 
Aktiviteterna under Fas 2 är bland annat: start av 
Medgrundare-upplevelsen, finansiering, beställning av 
destillationsutrustning, utveckling av första produkter i 
destilleringsutrustningen, start av kontinuerlig 
produktion och försäljningsstart av produkterna.  Målet 
är att starta destilleringen 2023, men det kan också ta 
längre tid beroende på projektets framdrift.  

Köp och Köpare av Erbjudandet 
Både företag och särskilt intresserade privatpersoner 
kan köpa Erbjudandet. Köparen av Erbjudandet kallas 
nedan Medgrundare. Carthago förbehåller sig rätten 
att välja vem eller vilka som ska få vara köpare av 
Erbjudandet eller ej. Tidig anmälan och/eller stort 
engagemang i branschen ger förtur om efterfrågan är 
större än antal platser. 
Erbjudandet är limiterat till 200 deltagare under 2022, i 
två kampanjer 2x100. Vid stor efterfrågan kan (men 
inte säkert) ytterligare platser komma att öppnas upp 
2023. Själva titeln Medgrundare (av Carthago) har inte 
en tidsgräns emedan om fördelarna i Erbjudandet 
gäller under Fas 2, vilket inte utesluter att fler fördelar 
kan komma Medgrundarna till dels även efter Fas 2s 
slut. 
Priset 2022 är 7950 SEK inklusive moms om 25% och 
köparen accepterar villkoren i Erbjudandet genom att 
betalas detsamma i Carthagos Shopifybutik. Köpet 
har 14 dagars ångerrätt.  

Erbjudandets innehåll  
Unik upplevelse och utbildning fås genom att: 
● vara med och bygga upp ett hållbart varumärke 
från grunden, 
● inifrån följa processen att ta fram naturlig doft och 
funktion med äkta kvalitet, 
● delta under utvecklingen av Carthagos produkter, till 
exempel vid webbaserade och fysiska provningar av 
varuprover, 
● erhålla varuprover av de första produkterna när de  
är färdiga, 
● medverka i spridningen av ordet om projektet, 
● deltagande (inklusive en gäst) i event enligt nedan. 

Exempel på Eventinbjudningar: 
● inbjudan till Online-event. Det första blir ett 
välkomstevent med utvalda doftprover, 
● utbildningsdag på plats när destilleringen är igång i 
Dalarna. 
● inbjudan till skörd och destillering i Tunisien. 
 
 

 
I Erbjudandet / eventen ingår inte kostnad för resor, 
uppehälle eller avgifter och skatter i samband med 
det. Däremot kommer Carthago tipsa om alternativ.  

Förtur till första produkter 
Medgrundarna får förtur att beställa 
råvaruingredienser och kommande produkter. 
Ekologi-, spårbarhets- och arbetsmiljöbevis, samt 
contentmaterial ingår för användning på sociala 
medier, egen websida, etc., Contentmaterial innebär 
dokumentation i form av visuell spårbarhet för 
ingredienser och råvaror, till exempel bilder eller 
filmclip från skörden och tillverkningen, samt tid, dag 
och plats när det utfördes.  
Möjlighet finns att skräddarsydda råvaror och 
contentmaterial. 

Extratjänster 
Extratjänster och produkter kommer att erbjudas till 
Medgrundarna enligt separat prislista. 

Förtur till aktieägande 
Medgrundarna kommer att få förtur (upp till max 200 
stycken aktieägare totalt) vid ett kommande separat 
aktieerbjudande som en del i finansieringen av Fas 2. 
Detaljerna för detta erbjudande kommer utarbetas 
och presenteras omkring årsskiftet 2022/2023. 
Aktieägande är inte obligatoriskt för att vara 
Medgrundare.  

Ändring av villkor 
Carthago äger rätt att ensidigt förändra dessa villkor 
om lagstiftning, domstols avgörande eller myndighets 
beslut ger anledning härtill eller om det i övrigt 
framstår för Carthago som nödvändigt eller 
ändamålsenligt. 

Hinder mot uppfyllande 
Om Carthagos åtaganden enligt dessa villkor 
förhindras eller uppfyllandet av dem avsevärt försvåras 
till följd av force majeure ska Carthago för den tid som 
hindret varar anses befriat från sina åtaganden mot 
Medgrundaren. Medgrundaren äger ej heller rätt till 
ersättning för skada som därigenom uppkommit. Med 
force majeure avses bl a krig, terroristattacker, politiska 
oroligheter, import- eller exportrestriktioner, 
myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen 
eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, 
strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, 
eldsvåda, översvämning, olyckshändelse eller annan 
därmed jämförbar omständighet utanför Carthagos 
kontroll. 
Inte heller i övrigt har Medgrundaren rätt till ersättning 
för skada uppkommer på grund av omständigheter 
som ligger utanför Carthagos kontroll avseende 
fullgörandet av dessa villkor eller andra skyldigheter 
mot Medgrundaren. 
 

Kontakt 
Carthago Fragrance AB 
E-post: info@carthagofragrance.com 
Hemsida: www.carthagofragrance.com 
Organisationsnummer 559169-8245 


