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‣VILKA VI ÄR
‣ VAD VI GÖR
‣ HUR VI TÄNKER
‣ ARVET
‣ VÅR PEPPAR OCH MAT
‣ VÅRA VARUMÄRKEN
‣ FÖRETAGSSTRUKTUR DISPO BUSINESS LLP
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‣ HUR INVESTERAR DU I DISPO BUSINESS LLP
‣ ÖVRIGA PLANER
‣ KOMPETENT STYRELSE OCH PERSONAL
‣ KONTAKTA OSS



‣ Dispo Business LLP är ett företag som odlar och marknadsför vår
‣ egen kambodjanska vit-, svart och röd peppar, som många
‣ anser vara den bästa pepparn i världen.

‣ Företaget är stationerat i England och ägs i nuläget av
‣ Ingemar Persson, Jörgen Carlsson via ett externt bolag och

ett antal mindre aktieägare.

‣ Vi odlar själva och marknadsför det många kallar ”Världens
bästa peppar” från Kambodja. I Sverige sker detta via vårt 

‣ helägda bolag Best Pepper AB 559089-1593 och dess dotterbolag
‣ Best Pepper Store AB 556682-5930

‣ I vårt nuvarande odlingsprojekt på 25 hektar kommer vi att få
ökade skördar med en topp på dryga 200 ton/ år år 2021 och
många år framöver. Allt odlas helt ekologiskt utan kemikalier.



‣ Dispo Business LLP driver våra egna pepparodlingsprojekt i
‣Siem Reap- och Arengregionerna i Kambodja där vi kontrollerar
‣hela försörjningskedjan från jord till bord. 

‣Detta sker via vårt Kambodjanska bolag 
‣Best Pepper Trading CO LTD som vi äger till 49%.
‣All odlad mark ägs av bolaget och kontrakt som binder 
‣markinnehavet till Dispo Business LLP är upprättade av advokat.

Bolaget är också f.n. 1 av endast 22 medlemmar i Kampot Pepper 
Promotion Association (KPPA) som får köpa, exportera och sälja
den världsberömda Kampot Pepper som har en ”Protected 
Geographical Indication” (GI).

‣ Alla våra produkter är traditionellt ekologiskt odlade
utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödning.
Så vi kan stolt säga att vi levererar en ansvarsfull odlad peppar
till våra kunder.



‣ Vårt mål är inte bara att leverera bästa möjliga kvalitetspeppar
och förbättrade smakupplevelser,  utan vi vill samtidigt också
kunna göra gott. Av den anledningen grundade vi Pepper Care.

‣ Pepper Care 802510-2826 är vår ideella förening som
arbetar med sociala förbättringsprojekt i Kambodja, 
i de regioner där vi verkar och har våra pepparfarmer.

✓ Genom Pepper Care har vi möjlighet att hjälpa
lokalbefolkningen,inklusive våra anställda och
deras familjer, med en stabil och positiv social 
utveckling.  

✓ 4% av alla försäljningsintäkter går direkt
till Pepper Care.

✓ Vi är också genom Best Pepper AB fullvärdiga
✓medlemmar i FN:s Global Compact vilket borgar
✓för att alla våra arbetare har rimliga löner och
✓schyssta arbetsvillkor.



‣ Peppar har odlats i Kambodja under mycket lång tid, först 
dokumenterad av det kinesiska sändebudet Zhou Daguan 
under sitt besök i Angkor (Siem Reap) år 1296. Han skrev:

✓ "Peppar finns lite varstans. Det växer slingrandes runt rotting-
stjälkar, som fästs på en humle ranka”.

‣ På 1800-talet orsakade den franska koloniseringen av Indokina 
att pepparn blev känd och "peppar feber" bröt ut i Frankrike. 
Peppar från Kambodja blev en av de viktigaste kryddorna i 
fransk matlagning.

‣ Idag har peppar från Kambodja fortfarande en stor efterfrågan 
och har nu blivit erkänd som den bästa pepparn i världen, 
‣ särskilt efter att Kampot peppar tilldelades GI-status 2009.



‣ I vårt team ingår sedan en tid tillbaka Årets Kock 2017 
Johan Backéus vilket vi är väldigt stolta och glada över. 

‣ Efter ett möte i en hotellfoajé i Stockholm och en snabb
presentation kring vår peppar skickade vi  iväg Johan med 
lite peppar prover.   

‣ I efterhand har vi fått reda på att han gick och köpte peppar 
från alla våra konkurrenter för att jämföra med vår peppar 
där vi naturligtvis blev en klar vinnare.

‣ Att Johan samtidigt gillade våra idéer kring att "ge tillbaka 
till samhället i Kambodja” och vårt ekologiska tänk blev en
‣deal breaker och Johan ingår nu i vårt team redo att sprida
‣ordet om världens bästa peppar till svenskar och världen.

✓ Tillsammans är vi nu på uppdrag att få mat att smaka 
mer utsökt var helst den serveras i världen.

Johan Backeus
Året Kock 2017



‣ För närvarande äger Best Pepper två varumärken:

1. KHMER, är vårt Premium varumärke som är registrerat via
via EUIPO. Detta säljs som Areng och Siem Reap peppar från 
egna odlingar och Kampot peppar från The Kampot Pepper 
Promotion Associations. I sortimentet ingår svart-, vit- och röd-
peppar.

2.PEPPER CARE, är både vår ideella organisation, men också det 
varumärke vi använder när vi säljer peppar genom sportklubbar 
och skolklasser.



BEST PEPPER 
AB             

(559089-1593)

Dispo Business LLP äger 100%

BEST PEPPER 
STORE AB 

(556682-5930)

Best Pepper AB äger 100%.

‣ Dispo Business äger 49% samt 
kontrollerar
brukad mark via juridiska avtal.
‣ Dariya Hang 46%, Darina Hang 2% 
‣ Visal Nhoek 2% Keopiseth Hang 1%.
‣

BEST PEPPER 
TRADING CO LTD

49%

100%

100%

NW SCANDINAVIA 
AB (556909-5515) 

‣ Ingemar Persson äger 67% 
‣ Jörgen Carlsson äger 33%.

‣ Förmedlar andelar och aktier i våra
företag.

DISPO BUSINESS LLP

‣ Ingemar Persson och Jörgen Carlsson äger via externt bolag 51%
‣ Mindre andelsägare äger 25%
‣ Andelar till salu 24%
‣

49%51-80%

DISPO COFFEE

1000 Hektar kaffeodlingar. 

Exporträttigheter



PEPPER CARE 
IDEELL FÖRENING 

(802510-2826)

‣ Vår Ideella organisation som arbetar med 
sociala förbättringsprojekt i Kambodja, i
den region där vi verkar i och har våra
pepparodlingar.

‣ Kontrollerar och upprätthåller också
företagets uppförandekod.



BUDGETERAT RESULTAT SEK

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Dispo Coffee (Eth) DISPO BUSINESS LLP ANDEL EFTER SKATT -1190462 -1612722 -860370 -946662 -463794 5994846 14654646 18020646

Best Pepper Trading CO LTD (Kh) DISPO BUSINESS LLP ANDEL EFTER SKATT 735000 -281750 3975370 2469600 54244300 7482300 7433300 7423500

Best Pepper AB (S) DISPO BUSINESS LLP ANDEL EFTER SKATT 11977500 15915000 38740000 67140000 79215000 101765000 105890000 107540000

Dispo Business LLP (UK) DISPO BUSINESS LLP ANDEL EFTER SKATT 2825000 4450000 13600000 37600000 47950000 62050000 70300000 73600000

SUMMA 14347038 18470528 55455000 106262938 180945506 177292146 198277946 206584146

Vinst/% 143470 184705 554550 1062629 1809455 1772921 1982779 2065841

Vinst/Andel i %  250.000+250.000 lån 57 74 222 425 724 709 793 826



‣ Varje andel (1/10000) kostar 5 000 SEK . 
‣ 2 500 SEK av detta är ett lån till Dispo Business LLP
‣ med löpande 8% årlig ränta.

‣Vi säljer ut upp till 24% av bolaget.
‣Vi använder kassatillskottet för att inhandla åtminstone
‣50 ton peppar som paketeras och sänds till Sverige för att
‣möta den höjda efterfrågan på peppar när vi under året  
får kunder som ICA,Coop,Axfood m.fl.

‣Detta kan ge en resultathöjning gentemot Budget på 
‣ca 20 miljoner SEK

‣Vi får även kontroll på de farmer som producerar världens 
‣bästa peppar.
‣Vi kan även köpa in värdefull mark som vi omgående kan sälja ut 

till Sydkoreaner/Kineser som hela projekt med en kalkylerad vinst 
på ca 40 miljoner SEK för 100 Hektars odling.

‣I annat fall har vi mark som omgående tredubblar värdet.



Vi har startat upp ett bolag i Etiopien. DISPO COFFEE

Vi har anlitats av den Etiopiska regeringen att som agent            

för dem införskaffa 400 st. stadsbussar till Addis Abeba från 

Volvo eller Scania.

Vi får fri odlingsmark (1000 hektar)för att odla kaffe i valfritt 

distrikt.

Alt. att vi köper deras kaffe som är världens bästa till ett

pris som t.o.m. är bättre än det Starbucks betalar.

Vi får som första icke-Etiopier exportlicens med möjlighet att 

köpa EKO kaffe direkt från odlarna.

Även andra affärer kan bli aktuella.

Även detta förbättrar vår budget 



‣ Målet är att ha en kompetent styrelse i alla bolag.

‣ I Moderbolaget Dispo Business LLP föreslås att vid sidan av 
‣ Ingemar Persson även Ulf Steringer ingår i styrelsen.
‣

Dessa väljer ut styrelser i övriga bolag och strukturerar upp arbetet
‣ med att handplocka kompetent personal i alla led.

Inget lämnas åt slumpen. Vi ska borga för att en maximal kvalitet 
genomsyrar hela vårt arbete och alla våra produkter.

Inte bara för att våra Investerare ska få högsta möjliga avkastning.

Utan även att:

Pepper Cares 4% av intäkterna ska innebära ett rejält tillskott
för vårt projekt att bidra till en positiv samhällsuppbyggnad
i Kambodja.



Kontakt
Best Pepper AB
Trädgårdsgatan 38
852 32 SUNDSVALL
SVERIGE
www.bestpepper.se

info@bestpepper.se
Ingemar: +46703341027
Butik:       +46606310667 

http://www.bestpepper.se

