
DISPO Business LLP
Företagspresentation



‣VILKA VI ÄR
‣ VAD VI GÖR
‣ HUR VI TÄNKER
‣ ARVET
‣ VÅR PEPPAR OCH MAT
‣ VÅRA VARUMÄRKEN
‣ FÖRETAGSSTRUKTUR DISPO BUSINESS LLP
‣ 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
‣ Anders Persson, Julia Persson och ett åttiotal mindre andelsägare

‣ 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  

‣ 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%.
‣

Bolaget är också f.n. 1 av endast 27 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

‣ med god hjälp från Coompanion i Härnösand.

‣ 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 kommer
Att äga 100%

‣ Dispo Business kommer att äga 49% 
‣
‣

BEST PEPPER 
TRADING CO LTD

49%

100%

DISPO BUSINESS LLP

‣ Anders Persson och Julia Persson kommer att äga 50%
‣ Övriga investerare äger 50%
‣

49%



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.



Kontakt
Best Pepper AB
Grevensbäcksgatan 14
852 38 SUNDSVALL
SVERIGE
www.bestpepper.se

info@bestpepper.se
Anders: +46703439472
Ingemar+46703341027
Kontor: +46606310667 

http://www.bestpepper.se

