
 

 

Investera i Dispo Business Holding LLP(UK) 

 

BOLAGSSTRUKTUR 

Dispo Business Holding LLP(UK) fungerar som ett Holdingbolag åt dels: 

Best Pepper AB 559089-1593(SE) som innehar rättigheten till varumärket                           
KHMER i Europa 

Och 

49% av det Kambodjanska bolaget Best Pepper Trading CO LTD (KH) som                                  
äger och ansvarar för driften av våra egna pepparodlingar i Kambodja. 

HISTORIK 

KAMBODJA 

I Januari 2015 köpte vi 5 hektar mark i Siem Reap, Kambodja, avsedda för                                  
pepparodling med option att senare köpa ytterligare 5 ha till samma pris.  

Under 2016 startade vi upp ett investerarupplägg med tonvikt på                                                
pepparodling och under hösten planterade vi drygt 5000 pepparplantor.  

Under 2017 köpte vi in 14 ha mark i Areng som ligger några mil från                                     
gränsen till Thailand. Vi planterade även drygt 3500 plantor till i Siem Reap. 

April/ Maj 2018 fick vi vår första skörd vilken var blygsam med tanke på                                              
att första skörden ofta tas vid ett tillfälle för att kommande år få jämnare                                           
och bättre skördar med högre kvalitet.  

 

Grundarna av företaget. Ingemar Persson,                                                                                         
Dariya Hang, Jörgen Carlsson 

                      

 

 



 

 

SVERIGE 

2016 lade vi upp strukturen för Investerare i projektet och under det året                                                  
och efterföljande år har runt 80 investerare från 4 länder anslutit. 

Vi upptäckte också att ekologisk peppar från Kambodja håller högsta klass                                             
och startade i November 2016 Best Pepper AB för att i första hand göra                                                    
en satsning på den Svenska marknaden för att senare söka oss ut i Europa                                         
och den Globala marknaden. 

I Augusti 2017 fick vi vårt varumärke KHMER registrerat och godkänt                                                     
av EUIPO i Europa.  

I December 2017 startade vi upp vår hemsida med tillhörande webbutik                                              
på bestpepper.se 

Under 2018 har vi blivit licensierade leverantörer och vi är nu närvarande                                               
i ca 140 livsmedelsbutiker från Karesuando i norr till Ystad i söder.  

 

 

Demo i ICA-butik med egen påläst personal Juan Krus och Julia Persson 

 

 

 

 

 



 

 

VÅRA PLANER 

KAMBODJA 

År 2019 kommer vi att kunna skörda uppemot 10 ton peppar i vår                                                               
egen odling. 

Med tanke på att marknadspriset på försäljning av peppar i Kambodja                                       
lämnat en mångårig stabil nivå och nu sviktar lite ändrar vi lite på                                                   
vår strategi och går från att vara huvudsakligen odlare till att vara 
certifieringsorgan för EKO-produkter och köpare av dessa. 

Under detta år startar vi upp en egen EKO-certifiering i en förening som                                              
har för avsikt att verka för att Kambodjanska bönder ska lockas att odla                                     
ekologiskt. På så sätt får dessa en betalning för sin peppar som de kan                                               
leva på och därigenom kunna fortsätta odla denna fantastiska produkt.                                                  

Detta även för att vi själva då knyter starka band med seriösa odlare och                                               
då på ett smidigt sätt kommer över det som kallas världens bästa peppar. 

All peppar vi skördar och det vi köper in förädlar vi och förpackar i                                                         
Phnom Penh, Kambodja. Just nu i påsar med hel peppar och även med                                
pepparmix i färdiga glaskvarnar.  

All färdigpackad peppar skickas sedan med båt till vårt centrallager                                                          
i Göteborg.  

 

Årets Kock 2017 Johan Backéus i vår odling. 

 



 

 

 

EKO-odlat till 100% 

 

Till detta behöver vi uppgradera befintliga lokaler och maskiner för                                                
packning, vägning och etikettering. Även maskiner för att framställa                                          
vitpeppar behövs. 

Vi måste satsa hårt på utbildning av personal som ska ta hand om vår                                             
peppar så att den lämnar Kambodja med destination Europa med en                                             
kvalitet som matchar våra höga krav. 

Vi bör omgående köpa in stora mängder Rödpeppar så att vi kan                                                    
säkra leveranser till våra kunder i Europa utan avbrott.                                                                       
Helst uppemot 20 ton. 

Allt detta kostar oss mellan 2-5 miljoner SEK. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EUROPA 

Vi jobbar i nuläget med vår Säljchef Jonas Eriksson i spetsen på att bli                                             
listade centralt hos ICA, Coop, Axfood och Bergendahls i Sverige. Även på 
Restaurangsidan är vi på väg in hos de stora Grossisterna.  

På färdigmatsidan har vi många krokar ute hos olika producenter och                                                        
vi utvecklar samtidigt nya maträtter med våra kända kockar. Dessa                                         
kommer vi att använda när samarbete med intressanta                                   
färdigmatproducenter blir aktuellt. 

Vi kommer att stärka upp vår Säljorganisation över hela landet med fler                                        
säljare och Demopersonal som på ett engagerat sätt kan förmedla                                                        
vår peppars förträfflighet samt berätta om vår verksamhet. 

I nästa fas kommer vi även att söka samarbete med säljorganisationer                                                            
i övriga Europa för att erövra även denna marknad. 

Vi kommer att vara offensiva i vår marknadsföring som kommer att ske                                                                 
i första hand via sociala medier såsom Facebook, Instagram och                                                          
Youtube m.fl. 

Beräknad kostnad för detta under 2019 är ca 2 miljoner SEK. 

VÅRA STYRKOR 

KHMER PEPPAR 

Vi har Världens bästa peppar som hyllas av Stjärnkockar såsom                                                           
Årets Kock 2017 Johan Backéus, m.fl.                                                                                                            
Även IFood och Christer Ridderheim har lanserat färdigrätter med                                                        
vår logga och vår peppar i.                                                                             

Vår peppar håller en Premiumkvalitet som inget annat företag                                                                                 
kan erbjuda. Dessutom förfogar vi över Rödpepparn som är en mogen                                           
variant av Svartpepparn. Denna är vi i princip ensamma om att                                                   
erbjuda i Sverige. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EKOLOGISKA RÅVAROR 

Vi odlar helt utan gifter och köper naturligtvis också bara in ekologiska                                                       
produkter som vi senare ska sälja i vårt varumärke KHMERs namn. 

Vi stärker vår position genom att via våra goda kontakter i Kambodja                                      
upphandla så mycket som möjligt av tillgänglig ekologisk peppar i landet                                                               
i kombination med skörd från egna odlingar. 

Vi har därför i samarbete med EKO-förespråkare i Kambodja startat upp                                                 
ett projekt med som går ut på att skapa ett eget EKO-märke i en förening                                          
som köper in ekologiska bönders grödor. Detta för att dels trygga vår egen                                     
tillgång till peppar av Världsklass men även kunna erbjuda bönderna ett                                                  
skäligt pris för deras produkter så att de kan känna en ekonomisk                                                    
trygghet så att de orkar fortsätta producera. 

TUSENÅRIGA ANOR 

Kambodjansk peppar har odlats i omkring 1000 år och har på senare år                                              
fått stor uppmärksamhet likt de tempel i Angkor Wat av samma ålder som                                               
blivit ett utav världens hetaste resmål. 

 

Ett utav världens hetaste resmål i dubbel bemärkelse. Angkor Wat 

 

 

 

 

 

 



 

 

PEPPER CARE 

Pepper Care är vår ideella förening som får 4% av de utpris som                                                 
konsumenter betalar för våra produkter i butik. I nuläget har vi                                                                         
ca 2200 Skolungdomar i 5 skolor i Kambodja som får hjälp med                                                  
tandhygien och tandvård. Även Svenska Tandläkare åker ner till                                                     
Kambodja med några månaders mellanrum för att titta till och                                                                  
ev. laga barnens tänder. 

Allt inom Pepper Care sker till 100% på ideell basis. Inga pengar slösas                                                
bort på vägen. Endast en kvinna från Kambodja uppbär lön för att hon                                                    
ska hålla ihop verksamheten.  

 

 

Årets Kock 2017, Johan Backéus , vid sitt besök på en av våra skolor. 

 

 

 

 

 

 

    

 



 

 

 

UTBILDNING 

Genom alla våra kanaler såsom sociala medier, demos, mässor, försäljning                              
m.m. utbildar vi människor i Europa om landet Kambodja för att vi ska knyta                                                
starkare band och även skapa förståelse för invånarnas situation.                                                                    
Vi skapar även många arbetstillfällen i Kambodja för ortsbefolkningen                                                          
med rimliga löner.                                                                                                                                      
Dessutom lär vi naturligtvis ut allt om peppar till alla som vill lyssna. 

INVESTERING 

Om du vill investera i Dispo Business Holding LLP(UK).  

Ta chansen att göra en social insats samtidigt som du är med på                                                                 
vår spännande resa.                                                            

Tveka inte att kontakta mig. 

Vi säljer ut uppemot 20% i bolaget vilket ger de pengar vi behöver för                                                  
att finansiera vår fortsatta satsning. Vi har även möjlighet att sälja av                                               
viss del av vår mark för att få loss önskat kapital. 

Dessutom ökar försäljningsintäkterna brant vilket kommer att på sikt                                                      
ge oss möjlighet att följa vår plan. 

0,1% (noll komma en) procent i det Brittiska bolaget                                                                                    
Dispo Business Holding LLP(UK) kostar f.n. 49.000 SEK. 

Vid större investeringar kan priset komma att förhandlas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESULTAT 

Vi siktar högt och vi förväntar oss att omsätta runt: 

15 miljoner SEK under 2019 med ett resultat på ca 3 miljoner SEK 

50 miljoner SEK under 2020 med ett resultat på ca 12 miljoner SEK 

100 miljoner SEK under 2021 med ett resultat på ca 25 miljoner SEK 

Vårt långsiktiga mål har inga gränser… 

Allt kan gå både långsammare men även med rekordfart. Så fungerar                                                
det i den här typen av verksamhet. 

TÄNK PÅ ATT 

Ni som är investerare får alltid rabatt på vår peppar.  

  

Med Bästa Hälsningar 

Ingemar Persson 
ingemar@bestpepper.se 
 

Best Pepper AB 
Grevensbäcksgatan 14 
852 38 SUNDSVALL 
+46606310667 
+46703341027. Bestpepper.se 
                                                                                                                                                                                                

mailto:ingemar@bestpepper.se

