
 
RASTA kedjan snart i konkurs, igen? Aktien nere i 19 öre 
 
Det var ett pressmeddelande från 2005, på 3 år skulle Rasta tredubbla omsättningen enbart för 
Brunnstorp, så har det inte blivit, istället är det röda siffror och hela anläggningen förfaller. 
Vid ett besök nyligen kunde jag konstatera att 1 krona och 5 miljoner i investeringar är vad 
som behövs och sedan kommer upparbetningen med ytterligare 3 miljoner kronor och en 
förluststräcka på 4-5 år med ytterligare 3-5 miljoner kronor. Det som en gång var Nordens 
mest lönsamma rastställe har grabbarna från Dan Tervaniemi lyckats med att rasera totalt. 
Den första konkursen trodde man att Dan Tervaniemi lärt sig att störst är inte bäst, att driva 
upp priser inte är särskilt begåvat, att ta över anläggningar till hög belåning leder till att man 
arbeta för banken. Efter konkursen försökte banken med sina kritstreckrandiga nissar sköta 
rastställen det kunde bara gå åt ett håll, åt skogen och det är ju banker ytterst kvalificerade, 
när man inte ens kan sköta sina egna affärer. 
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Rasta Group AB(publ) har kvalificerat sig för listning på First North Premier. 
Första dag för listning på den nya listan är måndagen den 9 mars 2009. 
Nu undrar vän av ordning med ett aktievärde på 19 öre, är ni helt friska? Eller kör ni mot en 
ny konkurs för att sanera en oduglig affärsidé? Att sluka olika matställen är också ett 
pyramidspel om man inte har koll på sin affär och tror sig driva restauranger som Konsum.  
Det har många försökt sig på och alltid med samma resultat, det gick åt fanders. Människor 
tänker själv, och acceptera inte att behandlas som kollin bäste Jan och Dan. 
Skall man lyckas driva en koncern måste man se till att cheferna får en fullständig frihet och 
inte är satta för att fylla i blanketter och rapporter. Dom som trivs med detta är inga 
restauratörer det är byråkrater och f-n vem vill ha en byråkrat som restaurangchef? 
Vill du läsa samma rappakalja som hos alla andra vd:ar som tycks vara stöpta i samma form 
så läs detta: 
http://www.privataaffarer.se/nyheter/Pressmeddelanden/pressmeddelande.xml?intPressReleas
eID=135419&skip-row=0&current-page=1  
Inom yrkestrafiken som står för ca 40% av vår omsättning, har vi börjat se en avmattning av 
besöken vilket är naturligt att transporterna minskar när industrin går in i en lågkonjunktur 
 
…Under året har vi haft högre räntekostnader, livsmedelspriser och under första halvåret 
betydligt högre bensinpriser som påverkat vårt resultat negativt och som vi fullt inte kunnat 
kompensera oss för. Den snabba nedgången av oljepriset under hösten har inneburit 
lagerförluster på ca 1 200 tkr  
 
För 2009 ser vi fortsatt stor osäkerhet i den ekonomiska utvecklingen. Vad som är positivt för 
vår verksamhet är att den kostnadsutveckling som var negativ för oss under 2008 nu har vänt. 
 
 
Nå vänner av ordning – sådant skräp kan man dilla i sina bankkompisar, som måste ha något 
till sitt försvar innan konkursen är ett faktum för hur kan man annars förklara 19 öre i 
börsvärde? Knappast något att vara stolt över. Men shit hapens? 
 



Rasta Group AB (publ.) äger, förvaltar och utvecklar bolag inom servicenäringen. Bolaget är 
listat på First North och har ca 1 800 aktieägare per 2008-12-31. Thenberg & Kinde 
Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser på First North. I bolaget ingår bolagen 
Rasta Sverige AB och Ullevi Konferens och Kiosker AB. 
 
Rasta bedriver serviceanläggningar som finns på följande 20 platser: Hallandsåsen, Snapparp, 
Sjöboda Öst/Väst, Tanum, Svinesund, Brålanda, Grums, Vårgårda, Mariestad, Ulricehamn, 
Brunstorp-Huskvarna, Götene, Ödeshög, Kalmar, Nyköpingsbro Öst/Väst, Mölletofta, 
Tönnebro och dessutom varuhusrestaurangen på KF i Strömstad. 
www.rasta.seRasta finns på följande platser: 
 
Hallandsåsen, Snapparp, Tanum, Svinesund, Lilla Edet, Brålanda, Grums, Vårgårda, 
Mariestad, Ulricehamn, Ödeshög, Kalmar, Nyköpingsbro Öst/Väst, Malmbyhus/Strängnäs 
och Brunstorps Värdshus/Husqvarna 
 
 


