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om den finansiella investeringen bidrar Bolaget 
också med kunskap om branschen, affärserfaren-
het och erfarenhet av finansieringslösningar.

Vision

Nordic Whisky Capital ska vara den ledande inves- 
teraren inom den del av whiskybranschen i Sverige 
som riktar sig mot specifikt whiskyintresserade.
 Att vara den ledande investeraren innebär att 
Nordic Whisky Capital ska spela en central roll i 
utvecklingen av branschen. Bolaget ska också ha 
tillgång till den mest heltäckande kompetensen 
och ha den största kunskapen om vår del av bran-
schen. Vi ska vara en stor investerare men inte 
nödvändigtvis den största.

M ål

Nordic Whisky Capitals genomsnittliga årliga  
avkastning på totalt kapital ska överstiga 10 %.
 Avkastningen beräknas med hänsyn tagen 
till verkligt värde på investeringarna. Redan 
under Bolagets andra verksamhetsår, 2009, 
uppnåddes en avkastning på 12 % och 2011 var 
avkastningen 29 %.

strategi

Nordic Whisky Capital investerar i en enda 
bransch, whiskybranschen. Vi kan lägga all  
energi på att utveckla vår kunskap om branschen 
och på att följa företagen i branschen. Med vår 
överblick och detaljkunskap kan vi bedöma vilka 
företag som har bäst potential och ge bästa 
möjliga stöd till de bolag som vi engagerar oss i. 
Bolaget investerar främst på tre olika sätt:

- Nordic Whisky Capital gör rent finansiella 
 investeringar i etablerade företag där vi inte
 alls är aktiva.

- Nordic Whisky Capital investerar i företag som 
 startats och drivs av en eller flera grundare. 
 Företagen är i varierande grad etablerade och 
 stabila. Vi engagerar oss i viss utsträckning i 
 bolagen, till exempel som styrelseledamöter.

- Nordic Whisky Capital bidrar till att starta 
 nya företag. Det finns dock alltid en eller flera 
 externa nyckelpersoner som driver företagen. 
 Det krävs ett stort engagemang från oss men vi 
 är inte aktiva i den löpande driften av bolagen.

l ångsik tig ut Veckling

Begränsningen i Nordic Whisky Capitals affärsidé 
till främst Sverige, men också i viss utsträckning 
övriga Norden, innebär att Bolaget investerar i 
verksamheter med koppling till en marknad som 
vi har mycket goda kunskaper om. Det minskar 
riskerna.
 Begränsningen till nordiska kopplingar finns 
alltså där för att minska risken, inte för att poten-  
tialen saknas utanför Norden. Varefter Nordic 
Whisky Capital bygger upp sin kunskap om den 
globala whiskymarknaden kan vår affärsidé utvid- 
gas till verksamheter utan nordiska kopplingar. 
En annan tänkbar utveckling är att bredda inves-
teringarna till andra spritdrycker än whisky, till 
exempel rom och tequila. 

genoMförda inVesteringar

Den 31 december 2011 hade Nordic Whisky 
Capital gjort fyra stycken investeringar:

Box Destilleri AB

Nordic Whisky Capital äger 11 procent av kapi-
talet och 12 procent av rösterna i Box Destilleri 
ab. Detta gör Nordic Whisky Capital till näst 
största ägare i bolaget och vi är mycket aktiva 
ägare genom posten som styrelseordförande 
och som rådgivare. Box är för närvarande den 
näst största whiskyproducenten i Sverige, efter 
Mackmyra. Box har ungefär 650 aktieägare och 
under september 2011 påbörjades handel med 
Box aktie på Alternativa aktiemarknaden.

Denna sammanfattning gör inte anspråk på att 
vara fullständig utan skall ses som en introduktion 
till Memorandumet. Varje investeringsbeslut skall 
grunda sig på en bedömning av innehållet i 
Memorandumet i dess helhet. 

erbjudandet

Inbjudan att teckna aktier av serie b i Nordic 
Whisky Capital ab (publ) (»Nordic Whisky 
Capital« eller »Bolaget«). Aktieägarna i Bolaget 
tecknar med företrädesrätt, och nya investerare 
tecknar utan företrädesrätt. 
 Den som på avstämningsdagen den 28 mars 
2012 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger 
rätt att med företräde teckna aktier i företrädese-
missionen. Innehav av fem (5) aktier av serie a el-
ler serie b berättigar till teckning av fyra (4) nya 
aktier av serie b i Bolaget. Genom övertecknings-
optionen bereds också nya investerare möjlighet 
att teckna aktier.

Antal emitterade b-aktier i företrädes- 
emissionen: högst 3 214 200

Emissionsbelopp i företrädesemissionen:
högst 6 106 980 kronor

Antal emitterade b-aktier i övertecknings- 
optionen: högst 1 300 000

Emissionsbelopp i överteckningsoptionen:
högst 2 470 000 kronor

Teckningskurs: 1,90 kronor per aktie av serie b

Avstämningsdag: 28 mars 2012

Teckningstid: 2–27 april 2012

Teckningskursen på 1,90 kronor är baserad på 
substansvärdet per aktie per 31 december 2011 
med en rabatt på cirka 8 %. Substansvärdet är be-
räknat med utgångspunkt från balansräkningen 
per 31 december 2011. Hänsyn har ej tagits till 
värdepotentialen i de nystartade verksamheterna. 

bakgrund och MotiV

Nordic Whisky Capital har nu fyra års historia. 
Bolaget har arbetat konsekvent och följt sin 
strategi och planerade tillväxttakt.
 I enlighet med Bolagets långsiktiga plan 
bedömer styrelsen att tiden nu är inne för att ta 
nästa kliv i utvecklingen. Nordic Whisky Capital 
är moget att dels trappa upp tillväxttakten och 
dels bredda ägandet i Bolaget. 
 Det är dock inte bara tack vare Bolagets 
interna utveckling som styrelsen bedömer att 
tillfället är rätt att ta nästa kliv. Även den inhem-
ska whiskymarknaden utvecklas på ett sätt som 
gynnar Bolagets verksamhet. Slutligen öppnar 
den snabbt växande destilleribranschen i Sverige 
en mängd olika investeringsmöjligheter. Det 
svenska whiskyundret börjar bli verklighet och 
har stor potential att i takt med internationella 
branschtrender bli en exportframgång.
 Nyemissionen syftar till att ge Nordic 
Whisky Capital en kapitalbas för att genomföra 
tilläggsinvesteringar och vidareutveckling i den 
befintliga portföljen men också för att genom-
föra helt nya investeringar.
 Under åren 2012 och 2013 har styrelsen be-
slutat om ett scenario för investeringar på cirka 
åtta miljoner kronor, varav cirka tre miljoner i 
den befintliga portföljen. Inräknat förvaltnings-
kostnader och befintlig kassa ger det ett kapital-
behov på cirka 7,5 miljoner kronor. Nyemissionen 
och en försiktig belåning ger detta investeringsut-
rymme.

affärsidé

Nordic Whisky Capitals affärsidé är att investera 
i whiskyrelaterade företag, eller andra whiskyrela-
terade tillgångar, i Sverige och övriga Norden eller 
med kopplingar till Norden.
 Vi ser en stor potential i att utveckla stabila 
och lönsamma företag i whiskybranschen. Förut

SAMMANFATTNING

INVESTERING INVESTERAT BELOPP

BOX DESTILLERI AB 3 267 109

MACKMYRA SVENSK WHISKY AB 1 091 692

WHISKY PÅ FAT (INKLUSIVE EKFAT) 256 373

BUTELJERAD WHISKY I BEGRÄNSADE UPPLAGOR 75 334

TOTALT 4 690 508
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Mackmyra Svensk Whisky AB

Nordic Whisky Capital är, utanför grundargrup-
pen, en av de större aktieägarna i Sveriges största 
whiskytillverkare, Mackmyra Svensk Whisky ab. 
 Investeringen i Mackmyra är en finansiell 
investering och vi är inte aktivt engagerade i bo-
laget. I december 2011 noterades Mackmyra på 
nasdaq omx First North med sikte på att byta 
till nasdaq omx Stockholm inom några år. 

Whisky på fat

Under 2011 startade Nordic Whisky Capital en 
ny verksamhet i egen regi. Affärsidén är att köpa 
nydestillat från i första hand svenska destillerier. 
Lagring sker på egna fat i hyrda lager. Verksam-
heten drivs tills vidare i egen regi men vi plane-
rar att hitta en samarbetspartner för att driva det 
bolag som då bildas specifikt för denna affär.

Buteljerad whisky i begränsade upplagor

Bolaget har gjort mindre investeringar i buteljerad 
whisky i begränsade upplagor. Äldre whisky i be-
gränsade upplagor har under en längre tid visat 
en mycket god värdeutveckling. 

Agentur för ekfat

I takt med att de svenska destillerierna blivit fler 
har också deras behov av insatsvaror till produktio-
nen ökat. Särskilt tillgången på ekfat är en central 
fråga för destillerierna. Detta har snabbt kommit 
att bli ett huvudbry för de svenska destillerierna 
eftersom tillgången på fat är begränsad i Sverige. 

Nordic Whisky Capital slöt nyligen ett avtal om 
att representera ett större tyskt tunnbinderi på 
den svenska marknaden. Wilhelm Eder GmbH, 
som har sin produktion i Bad Dürkheim i när-
heten av Frankfurt, ägnar sig åt såväl förmedling 
av använda fat som ombyggnation och nypro-
duktion. 

fra Mtiden

Bolaget planerar att göra tilläggsinvesteringar i 
den befintliga portföljen men förutom de plane-
rade tilläggsinvesteringarna arbetar vi också med 
ett antal nya potentiella investeringsmöjligheter. 
Vi har också ett antal egenutvecklade affärsidéer 
där vi försöker hitta en lämplig entreprenör att 
samarbeta med.
 Nedan visar vi utfallet för verksamheten för 
2008 till 2011 samt ett tänkbart scenario för den 
framtida utvecklingen:

st yrelse , organisation och re Visor

Nordic Whisky Capitals styrelse består av fem 
styrelseledamöter utan suppleanter.
 Styrelseledamöterna är valda för tiden till och 
med årsstämman 2013. Styrelsen består av de fyra 
huvudägarna och en representant för den störste 
ägaren utanför huvudägargruppen.
 Eftersom Nordic Whisky Capital inte själva 
driver verksamhet utan främst investerar i rö-
relsedrivande bolag kan den operativa organisa-
tionen hållas mycket liten. Två personer arbetar 
permanent i Bolaget, Håkan Jarskog (vd) och 
Lars Ragnå. Båda två är huvudägare i Bolaget 
och arbetar deltid. De har möjlighet att med stor 
flexibilitet avsätta den tid som behövs för Nordic 
Whisky Capital. Genom den flexibiliteten i
arbetstid kan Bolaget växa utan att riskera att 
fastna i höga fasta kostnader.
 Johan Pharmanson, auktoriserad revisor på 
bdo, är revisor i Bolaget.

ak tie och ägare

Totalt aktiekapital före företrädesemissionen, är 
4 017 750 kronor fördelat på 1 030 000 aktier av 
serie a och 2 987 750 aktier av serie b. Aktierna 
är kontoförda av Euroclear Sweden ab.
 Huvudägare i Bolaget är de fyra a-aktieägar-
na Håkan Jarskog (genom bolag), Tomas Janson, 
Anders Larsson och Lars Ragnå (genom bolag). 
Alla är medlemmar i styrelsen och är aktiva ägare. 
Större ägare är också Lars Bäckvall (genom bolag). 
Bolaget hade den 31 december 2011 41 stycken 
aktieägare.
 Bolagets b-aktie är listad på den inofficiella 
marknadsplatsen Inoff.nu. Styrelsen har bedömt 
att med nuvarande antal ägare och marknads-
värde är Inoff.nu en lämplig första handelsmöj-
lighet. Varefter antalet aktieägare och marknads-
värde ökar planerar styrelsen att vidareutveckla 
handeln i Bolagets b-aktie.

Varför inVestera i nordic Whisky capital

- Växande marknad

- Höga marginaler

- Rätt tidpunkt

- Unik position

- Hög kompetens

- Aktivt ägande

- Brett kontaktnät

- Unika investeringsobjekt

- Balanserad risk

- God skalbarhet

- Spännande produkt

eMissionserbjudande

Nordic Whisky Capital fyllde under december 
2011 ett 100 litersfat av ungersk bergek med rö-
kigt nydestillat från Box Destilleri. För alla som 
tecknar sig för aktier i nyemissionen erbjuder vi 
andelar i detta unika fat. Varje post om 5 000 
aktier (9 500 kronor) ger rätt att teckna en andel 
om en flaska av emissionsfatet. Under lagrings-
tiden kommer andelsägarna att följa whiskyns 
utveckling, till exempel genom provsmakning av 
fatprover på bolagsstämman, vid aktieägarresor 
till Box Destilleri och kanske på andra sätt. 
 Den 14–15 september arrangerar Nordic 
Whisky Capital en aktieägarresa till Box Destilleri. 
Vi får en genomgång av tillverkningen och går 
därefter ut i lagerhuset och hälsar på vårt eget och 
alla andra fat som ligger för mognadslagring där. 
Självfallet ska vi också ta ut några fatprover för 
provsmakning. 

TOTAL INVESTERINGSVOLYM I MILJONER KRONOR

INVESTERINGAR 2008 2009 2010 2011 2013 2015

1 STÖRRE INVESTERING
I DESTILLERI   1,7 3,3 4–5 5–6

1–2 MINDRE INVESTERINGAR
I DESTILLERIER 0,2 0,4 0,8 1,1 1–2 2–4

1–2 LEVERANTÖRER AV 
PRODUKTER ELLER
TJÄNSTER TILL BRANSCHEN     1–2 2–4

WHISKY PÅ FAT OCH
BUTELJERAD WHISKY  <0,1 0,1 0,3 1–2 3–5

ÖVRIGA INVESTERINGAR     3–6 8–11

TOTALT 0,2 0,4 2,6 4,7 10–17 20–30

finansiell inforM ation

Nedanstående finansiella information är baserad på Bolagets
reviderade årsredovisningar för perioden 2008–2011.

NYCKELTAL 2011 2010 2009 2007/2008

NETTOOMSÄTTNING 1 447 639 628 740 - 10 000
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 22 991 -65 910 -45 856 -25 563
BALANSOMSLUTNING 6 210 408 4 264 534 977 880 476 444
SOLIDITET 97 % 93 % 98 % 100 %
BOKFÖRT SUBSTANSVÄRDE PER AKTIE 1,50 1,56 1,00 0,95
MARKNADSVÄRDERAT SUBSTANSVÄRDE PER AKTIE 2,06 1,86 1,12 0,90
AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL 29 % 22 % 12 % NEG
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Årsstämman i Nordic Whisky Capital ab (publ) 
(»Nordic Whisky Capital« eller »Bolaget«) beslu-
tade den 21 mars 2012 om en företrädesemission 
och bemyndigade också styrelsen att besluta om 
nyemission (överteckningsoption).
 Härmed inbjuds aktieägarna i Bolaget, med 
företrädesrätt, och nya investerare, utan företrädes-
rätt, att teckna aktier av serie b i enlighet med 
villkoren i detta memorandum.
 Den som på avstämningsdagen den 28 mars 
2012 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger 
rätt att med företräde teckna aktier i företräde-
semissionen. Innehav av fem (5) aktier av serie a 
eller serie b berättigar till teckning av fyra (4) nya 
aktier av serie b i Bolaget. Genom övertecknings-
optionen bereds också nya investerare möjlighet 
att teckna aktier.

Antal emitterade b-aktier i 
företrädesemissionen: högst 3 214 200

Emissionsbelopp i företrädesemissionen: 
högst 6 106 980 kronor

Antal emitterade b-aktier i 
överteckningsoptionen: högst 1 300 000

Emissionsbelopp i överteckningsoptionen: 
högst 2 470 000 kronor

Teckningskurs: 1,90 kronor per aktie av serie b

Avstämningsdag: 28 mars 2012

Teckningstid: 2–27 april 2012

Vid fullteckning av företrädesemissionen kom-
mer Bolaget att tillföras 6 106 980 kronor före 
emissionskostnader. Överteckningsoptionen 
kan tillföra Bolaget högst 2 470 000 kronor före 
emissionskostnader.
 Företrädesemissionen medför att antalet ak-
tier i Bolaget ökar med högst 3 214 200 stycken 
till sammanlagt högst 7 231 950 stycken, motsva-
rande en ökning med 80 procent. Utspädnings-
effekten för de aktieägare som väljer att inte 
delta i företrädesemissionen uppgår till högst 
cirka 44 procent.
 Utnyttjas även överteckningsoptionen fullt 
ut kan antalet aktier öka med högst 1 300 000 

stycken till sammanlagt högst 8 531 950. Utspäd-
ningseffekten för de aktieägare som väljer att 
inte delta i företrädesemissionen och överteck-
ningsoptionen uppgår till högst cirka 53 procent.
 För närmare information se även avsnittet 
»Villkor och anvisningar«.
 Styrelsen för Nordic Whisky Capital är ansva-
rig för innehållet i detta Memorandum. Styrelsen 
försäkrar att den har vidtagit alla rimliga försiktig- 
hetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna 
i Memorandumet, såvitt styrelsen vet, överens-
stämmer med faktiska förhållanden och att  
ingenting är utelämnat som skulle kunna på-
verka Memorandumets innebörd.

styrelsen mars 2012

Nordic Whisky Capital AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 
NORDIC WHISKY CAPITAL AB (PUBL)

bakgrund

Nordic Whisky Capital har nu fyra års historia. 
Bolaget har arbetat konsekvent och följt sin strategi 
och planerade tillväxttakt. Utgångspunkten är hela 
tiden att ta nästa steg i utvecklingen när det finns 
en stabil plattform att vila på i det tidigare steget. 
 Investeringar har genomförts på alla de tre 
sätt som beskrivs i Bolagets strategi och utgångs-
punkterna för Bolagets engagemang och bidrag  
har visat sig korrekta. Om något har behovet av 
Nordic Whisky Capitals unika kompetens visat 
sig större än väntat. Styrelsen bedömer att detta 
i ännu högre grad än planerat ger Nordic Whisky 
Capital möjligheter att bidra till det svenska whisky-
undret genom lönsamma investeringar.
 I enlighet med Bolagets långsiktiga plan 
bedömer styrelsen att tiden nu är inne för att ta 
nästa kliv i utvecklingen. Nordic Whisky Capital 
är moget att dels trappa upp tillväxttakten dels 
bredda ägandet i Bolaget. Det är dock inte bara 
tack vare Bolagets interna utveckling som styrel-
sen bedömer att tillfället är rätt att ta nästa kliv. 
Även den inhemska whiskymarknaden utvecklas 
på ett sätt som gynnar Bolagets verksamhet.
 Slutligen öppnar den snabbt växande destilleri- 
branschen i Sverige en mängd olika investerings-
möjligheter. Det svenska whiskyundret börjar bli 
verklighet och har stor potential att i takt med inter- 
nationella branschtrender bli en exportframgång. 

MotiV

Nyemissionen syftar till att ge Nordic Whisky 
Capital en kapitalbas för att genomföra tilläggs-
investeringar och vidareutveckling i den befint-
liga portföljen men också för att genomföra helt 
nya investeringar. 
 Under åren 2012 och 2013 har styrelsen be-
slutat om ett scenario för investeringar på cirka 
åtta miljoner kronor, varav cirka tre miljoner 
i den befintliga portföljen. Inräknat förvalt-
ningskostnader och befintlig kassa ger det ett 
kapitalbehov på cirka 7,5 miljoner kronor. Ny-
emissionen och en försiktig belåning ger detta 
investeringsutrymme. 
 Samtidigt är Nordic Whisky Capitals verk-
samhet inte helt beroende av kapitaltillskott av 
en viss storlek. Om kapitaltillskottet blir större 
eller mindre än beräknat har Bolaget möjlighet 
att anpassa storleken på investeringarna både 
uppåt och nedåt. Ett större kapitaltillskott ger 
möjlighet att expandera i takt med den svenska 
whiskybranschen och sänker de procentuella 
förvaltningskostnaderna. Ett mindre kapital-
tillskott är dock inte på något sätt ett hot mot 
Bolagets framtid. Redan beslutade investeringar 
och förvaltningskostnader för det närmaste året 
ryms inom i dag säkrad finansiering.

BAKGRUND OCH MOTIV TILL EMISSIONEN
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Teckningskursen på 1,90 kronor är baserad på 
substansvärdet per aktie per 31 december 2011 
med en rabatt på cirka 8 %. Substansvärdet är 
beräknat med utgångspunkt från balansräk-
ningen per 31 december 2011. De balansposter 
som anses ha ett annat värde än det redovisade 
har justerats till marknadsvärde. Justeringarna 
visas nedan.

Nordic Whisky Capitals marknads-, bransch- och 
företagsanalyser liksom statistiksammanställningar 
har inte åsatts något värde vid beräkningen av 
substansvärde. Bolagets lager av buteljerad whisky 
och whisky på fat beräknas av styrelsen ha ett 
högre värde än det redovisade men dessa poster 
har inte justerats vid substansvärdeberäkningen. 
Hänsyn har heller ej tagits till värdepotentialen i 
de nystartade verksamheterna. 

FASTSTÄLL ANDE AV TECKNINGSKURS

BOKFÖRT EGET KAPITAL 31/12 2011  6 013 378

BOX DESTILLERI AB JUSTERING BASERAD PÅ SISTA BETALKURS 
 PÅ ALTERNATIVA AKTIEMARKNADEN I DECEMBER 2011 +2 389 595

MACKMYRA SVENSK WHISKY AB JUSTERING BASERAD PÅ SISTA BETALKURS PÅ
 FIRST NORTH 31 DECEMBER 2011 -124 252

BERÄKNAT SUBSTANSVÄRDE 31/12 2011  8 278 721

SUBSTANSVÄRDE PER AKTIE   2,06

beräkning aV substansVärde per 31/12 2011

Vä x ande M arknad

Marknaden växer såväl i Sverige som internatio-
nellt, och kommer enligt alla prognoser att fort-  
sätta växa. Trenden mot en ökad andel premium-
produkter gör att det segment Nordic Whisky 
Capital fokuserar på växer ännu snabbare än 
totalmarknaden.

höga M arginaler

Den del av whiskybranschen som Bolaget investe-
rar i präglas av höga marginaler och av prisokäns- 
liga konsumenter. Mycket talar dessutom för att 
viljan att betala för hög kvalitet och unika pro-
dukter hela tiden ökar.

rät t tidpunk t 

Man kan med rätta tala om ett svenskt whisky-
under. Idag produceras whisky på åtta olika 
platser i landet och ytterligare tre destillerier är 
nära produktionsstart. Det är nu det händer. 

unik position

Bolaget har en unik position i sitt segment av den 
svenska whiskybranschen. Förutom det faktum att 
det inte finns något annat investmentbolag med 
samma inriktning, har ingen annan aktör samma 
kunskap om den del av marknaden som riktar sig 
till specifikt whiskyintresserade.

hög koMpetens 

Nordic Whisky Capital förfogar över en hög kom-
petens, såväl specifikt för whiskybranschen som 
generellt för företagande. 

ak tiV t ägande

Nordic Whisky Capital bidrar inte enbart med 
kapital utan går också aktivt in och bidrar med 

eller tillför den kompetens som behövs för att 
vårda och utveckla de företag Bolaget investerat i.

bret t kontak tnät

Bolaget har ett brett kontaktnät inom det aktuella 
segmentet av whiskybranschen och har med tiden 
lärt känna en stor del av aktörerna personligen. 
Dessa kontakter ger oss chans att komma in tidigt 
i investeringar och ger oss möjlighet att hitta 
resurser för de bolag vi är delägare i.

unik a inVesteringsobjek t

Genom Nordic Whisky Capital får man tillgång 
till investeringsobjekt som annars inte är möjliga 
för privatpersoner att investera i.

bal anserad risk

Jämfört med en investering i något av de enskilda 
företagen i branschen innebär en investering i 
Nordic Whisky Capital en mer balanserad risk.  
Bolaget investerar i flera av branschens aktörer 
och har kompetens att bedöma både när det är 
lämpligt att investera och när det är lämpligt att 
avveckla en investering.

god sk albarhet

Verksamheten kan relativt enkelt utvidgas till att 
omfatta ett större geografiskt område. På längre 
sikt kan även investeringar i andra spritdrycker i 
premiumsegmentet vara aktuella.

spännande produk t

Sist men inte minst ska man inte glömma att 
whisky är en spännande och god produkt. Nordic 
Whisky Capital kommer att fortsätta att erbjuda 
sina aktieägare exklusiva whiskyupplevelser.

VARFÖR INVESTERA I NORDIC WHISKY CAPITAL
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VD HAR ORDET

Att intresset för exklusiv whisky ökar explosions-
artat i Sverige är inte längre någon nyhet. System-
bolagets försäljning av maltwhisky har ökat med 
över 70 % de senaste tio åren och antalet whisky-
klubbar har mer än fördubblats på fem år. Denna 
utveckling är den främsta anledningen till att vi 
grundade Nordic Whisky Capital; en stark natio-
nell marknad med köpstarka konsumenter och 
konsumtionsmönster som förändras snabbt.
 Nu har det svenska whiskyundret fått en helt 
ny dimension med ett antal svenska whiskydes-
tillerier som producerar whisky av hög kvalitet, 
i många fall med en unik svensk prägel. Och fler 
är på väg. 
 Svensk whisky har alla möjligheter att ta sig 
ut i världen och ju fler varumärken vi har desto 
större blir den gemensamma genomslagskraften. 
Den höga kunskapsnivån, fokuseringen på hög 
kvalitet och förmågan att bygga starka varumärken 
är naturligtvis viktig. Det finns också flera världs- 
omspännande trender som talar för svensk whisky. 
 En sådan trend är att det under de senaste 
tio åren byggts whiskydestillerier i ett antal nya 
länder runt om i världen. Så många att begreppet 
»New World Whisky« har etablerats. En annan 
trend är att försäljningen av maltwhisky från 
länder som länge har producerat whisky men 
som tidigare inte har nått ut i världen har ökat 
kraftigt. Man kan tala om ett genombrott för 
»udda« whiskyländer som Japan och Indien. En 
tredje trend är att fokus successivt flyttats från 
whiskyns ålder till whiskyns kvalitet. För nystar-
tade destillerier, som snabbt vill få ut sin whisky 
på marknaden, är detta naturligtvis en mycket 
välkommen trend.
 Whiskytillverkning är kapitalkrävande. För- 
utom egna kapitalinsatser hjälper Nordic Whisky 
Capital till genom att utveckla andra finansie-
ringsmöjligheter. Vi bidrar också med affärsmäs-
sighet och kompetens inom olika områden av 

företagande. Det senare har visat sig ännu vikti-
gare än vad vi trodde när vi startade bolaget. 
 Genom vår unika kunskap om den svenska 
whiskybranschen har vi också möjlighet att agera 
på behov hos företagen. Ett exempel på det är 
vår nya satsning för att garantera att de svenska 
destillerierna har tillgång till ekfat av hög kvalitet 
och till konkurrenskraftiga priser. Dessutom har 
vår kunskap om branschens affärsmodeller och 
det faktum att vi lärt känna de flesta av dess 
aktörer personligen gjort att vi idag har lättare 
att bedöma potentiella investeringar och att veta 
både när vi ska tacka ja och när vi ska tacka nej. 
 Nordic Whisky Capital gör nu en nyemission 
för att ge fler tillfälle att vara med och bygga denna 
tillväxtbransch. Även om affärsmässigheten alltid 
kommer först – det visar ju vår avkastning hittills 
– ska vi inte glömma att whisky inte bara är lön- 
samt utan också en spännande, rolig och god 
produkt. Vi kommer därför att bjuda in våra ak-
tieägare till whiskyupplevelser som annars inte är 
tillgängliga för privatpersoner. Självklart ska vi 
också fortsätta att buteljera unik whisky enbart 
för våra aktieägare.
 Det senaste numret av »Unfiltered« – ett whi-
skymagasin för den exklusiva medlemsklubben 
»The Scotch Malt Whisky Society« – ägnar huvud-
artikeln åt den svenska whiskymarknaden. Den 
avslutas: »And with a groundswell of new distilleries 
to call its own, Sweden’s whisky future seems bright 
indeed.«
 Vi håller med och hälsar er varmt välkomna 
att följa med in i denna framtid med Nordic 
Whisky Capitals och det svenska whiskyundrets 
fortsatta expansion.

håkan jarskog 

Verkställande direktör
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EMISSIONSVILLKOR OCH ANVISNINGAR

erbjudandet i sa MM andrag

Antal emitterade b-aktier i företrädes- 
emissionen: högst 3 214 200

Emissionsbelopp i företrädesemissionen:
högst 6 106 980 kronor

Antal emitterade b-aktier i övertecknings- 
optionen: högst 1 300 000

Emissionsbelopp i överteckningsoptionen:
högst 2 470 000 kronor

Teckningskurs: 1,90 kronor per aktie av serie b

Avstämningsdag: 28 mars 2012

Teckningstid: 2–27 april 2012

teckningskurs

Teckningskursen är 1,90 kronor per aktie.

företrädesrät t till teckning

Den som på avstämningsdagen är registrerad 
som aktieägare i Bolaget äger rätt att med 
företräde teckna aktier i företrädesemissionen. 
Innehav av fem (5) aktier av serie a eller serie b 
berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier av 
serie b i Bolaget. 
 Anmälan kan även göras för att teckna aktier 
utan stöd av teckningsrätter. Se nedan under 
rubriken »Teckning utan företrädesrätt«.

aVstä Mningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt att del-
taga i företrädesemissionen är den 28 mars 2012.

teckningsrät ter

Rätten att teckna aktier med företräde utövas 
med stöd av teckningsrätter. För varje aktie i 
Bolaget, oavsett serie, som innehas på avstäm-
ningsdagen erhålls fyra (4) teckningsrätter. Fem 
(5) teckningsrätter berättigar till teckning av en 
(1) ny aktie av serie b i Bolaget.

handel i teckningsrät ter

Teckningsrätter för aktier av serie b kommer 
inte att vara föremål för organiserad handel. 
Teckningsrätter kan dock överlåtas. Innehava-
ren av teckningsrätter behöver då kontakta sin 
bank eller fondkommissionär för att genomföra 
överlåtelsen.

teckningstid

Teckning med företrädesrätt (med stöd av teck-
ningsrätter) sker genom kontant betalning under 
perioden 2–27 april 2012. Anmälan om teckning 
utan företrädesrätt (utan stöd av teckningsrätter) 
sker under perioden 2–27 april 2012. Efter teck-
ningstidens utgång blir outnyttjade tecknings-
rätter ogiltiga och förlorar därmed sitt värde. 
Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

öVerteckningsop tion

 Vid årsstämma den 21 mars 2012 bemyndiga-
des styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, 
med eller utan avvikelse från aktieägarnas före-
trädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om 
emission av sammanlagt högst 1 300 000 aktier 
av serie b i Bolaget.
 Syftet med bemyndigandet är i första hand 
att kunna tillgodose ett intresse att teckna aktier 
i Bolaget hos de personer som deltagit i företrä-
desemissionen ovan och inte erhållit tilldelning 
av samtliga tecknade aktier. Tilldelning ska då i 
första hand ske till dem som tecknat aktier med 
stöd av teckningsrätter i företrädesemissionen. 
Teckningskursen ska motsvara teckningskursen 
i företrädesemissionen, det vill säga den ska vara 
1,90 kronor per aktie av serie b. 
 Syftet med bemyndigandet är i andra hand 
att, om bemyndigandet inte utnyttjas i samband 
med nyemissionen ovan, det ska kunna utnyttjas 
i samband med investeringar som Bolaget kan 
komma att genomföra. Emissionskursen skall i 
det fallet sättas nära aktiens substansvärde vid 
respektive emissionstillfälle.
 Ingen separat teckning inom Övertecknings-
optionen krävs. Följ i stället instruktionerna 
under rubriken »Teckning utan företrädesrätt 
(utan stöd av teckningsrätter)« nedan.

teckningsförfarande för 
direk tregistrerade ak tie ägare

De aktieägare som på avstämningsdagen är regist-
rerade i den av Euroclear för Bolagets räkning 
förda aktieboken, erhåller emissionsredovisning 
avseende erhållna teckningsrätter med vidhäng-
ande förtryckt inbetalningsavi. Någon separat 
avi som redovisar registrering av teckningsrätter 
på aktieägares vp-konto kommer inte att skickas ut. 
 Teckning och betalning med stöd av tecknings- 
rätter ska ske i enlighet med något av nedanstå-
ende två alternativ:

1. Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear 

Om samtliga på avstämningsdagen erhållna 
teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier 
ska den förtryckta inbetalningsavin från Euro-
clear användas som underlag för teckning genom 
betalning. Den särskilda anmälningssedeln ska 
då inte användas. Inga tillägg eller ändringar får 
göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. 
Anmälan är bindande.

2. Särskild anmälningssedel

Om teckningsrätter förvärvas eller avyttras eller 
om aktieägaren av andra skäl avser att utnyttja 
ett annat antal teckningsrätter än vad som fram-
går av den förtryckta inbetalningsavin från Euro-
clear ska särskild anmälningssedel användas. 
Anmälan om teckning genom betalning ska ske 
i enlighet med de instruktioner som anges på den 
särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetal- 
ningsavin från Euroclear ska då inte användas. 

Särskild anmälningssedel kan beställas från 
Aktieinvest Fondkommission via telefon eller 
e-post. Särskild anmälningssedel ska vara 
Aktieinvest Fondkommission tillhanda senast 
kl 17.00 den 27 april 2012. 

Endast en anmälningssedel per person eller firma 
kommer att beaktas. I det fall fler än en anmäl-
ningssedel insändes kommer enbart den sist 
inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt 
ifylld särskild anmälningssedel kan komma att 
lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Ifylld särskild anmälningssedel skickas till:

Aktieinvest fk ab

Emittentservice
113 89 Stockholm 
Telefon: 08 506 517 95

E-post: emittentservice@aktieinvest.se
Hemsida: www.aktieinvest.se

Erbjudande genom företrädesemission av aktier av serie b till befintliga aktieägare och nya investerare. 
Företrädesemissionen riktar sig till aktieägare i Nordic Whisky Capital ab (nedan benämnt »Bolaget«). 
Huvudägarna, som önskar bredda ägandet, kommer att avstå från att utnyttja delar av sina tecknings-
rätter för att även nya investerare ska kunna delta i emissionen. För att ytterligare öka möjligheterna 

för nya investerare att delta i emissionen finns också en överteckningsoption.
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teckningsförfarande för  
förValtarregistrerade ak tie ägare

Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat 
hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen 
emissionsredovisning från Euroclear. Anmälan 
om teckning och betalning ska istället ske enligt 
anvisningar från förvaltaren. 
 Aktieägare som har sina aktier förvaltar-
registrerade och önskar teckna aktier utan stöd 
av teckningsrätter ska skicka anmälningssedel 
»Teckning utan stöd av teckningsrätter« direkt 
till Aktieinvest fk ab med adress enligt ovan.

utl ändsk a ak tie ägare

Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och 
som önskar delta i nyemissionen ska sända den 
förtryckta inbetalningsavin, i det fall samtliga 
erhållna teckningsrätter utnyttjas, eller särskild 
anmälningssedel, om ett annat antal tecknings-
rätter utnyttjas, tillsammans med betalning till 
adress enligt ovan. 

Betalning ska erläggas till Aktieinvest FK:s  
bankkonto med följande kontouppgifter:

bank: Nordea
iban: se3630000000015102402722

swift: ndeasess

teckning utan företrädesrät t 
(utan stöd aV teckningsrät ter)

Anmälan om teckning av aktier utan företrädes-
rätt (utan stöd av teckningsrätter) ska ske under 
samma tidsperiod som teckning av aktier med 
företrädesrätt (med stöd av teckningsrätter), det 
vill säga under perioden 2–27 april 2012.  
 Teckning av aktier utan företrädesrätt kan 
endast göras i poster om 5 000 aktier. 
 Intresseanmälan att teckna aktier utan före-
trädesrätt (utan stöd av teckningsrätter) ska göras 
på »Anmälningssedel för teckning utan stöd av 
teckningsrätter«. Ifylld och undertecknad anmäl-

ningssedel skickas till Aktieinvest fk ab med 
adress enligt ovan. Anmälningssedel kan bestäl-
las från Aktieinvest fk via telefon eller e-post. 
Den kan också laddas ned från Aktieinvest fk:s 
hemsida www.aktieinvest.se eller från Nordic 
Whisky Capitals hemsida www.nordicwhisky.se. 

»Anmälningssedel för teckning utan stöd av  
teckningsrätter« ska vara Aktieinvest FK  
tillhanda senast kl 17.00 den 27 april 2012. 

Endast en anmälningssedel per person eller 
firma kommer att beaktas. Om fler än en an-
mälningssedel insändes kommer enbart den sist 
inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt 
ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas 
utan avseende. Anmälan är bindande.

tilldelning

Om samtliga aktier inte tecknas med företrädes-
rätt (med stöd av teckningsrätter) ska styrelsen, 
inom ramen för emissionens högsta belopp, 
besluta om tilldelning av aktier tecknade utan 
företrädesrätt (utan stöd av teckningsrätter), 
varvid tilldelning ska ske i aktieposter om 5 000 
aktier (en »Aktiepost«) enligt följande:
 Aktier som tecknats utan stöd av tecknings-
rätter ska i första hand tilldelas den som tecknat 
aktier med stöd av teckningsrätter i proportion 
till det antal teckningsrätter som var och en 
utnyttjat. I andra hand ska aktier som tecknats 
utan stöd av teckningsrätter tilldelas annan 
aktietecknare i förhållande till det antal aktier 
som var och en tecknat utan stöd av tecknings-
rätter. Slutligen, i den mån det återstår aktier att 
fördela, ska tilldelning ske genom lottning.

besked oM tilldelning

När fördelning av aktier tecknade utan företrädes-
rätt (utan stöd av teckningsrätter) fastställts, sänds 
avräkningsnotor ut till dem som erhållit tilldelning. 
De som ej tilldelats aktier erhåller inget medde-
lande.

betalning

Full betalning för tilldelade aktier som tecknats 
utan företrädesrätt (utan stöd av teckningsrätter) 
ska erläggas kontant enligt anvisningar på utsänd 
avräkningsnota, samt vara Aktieinvest fk till-
handa senast fem bankdagar efter utsändandet 
av avräkningsnota. Om betalning inte sker i 
tid kan aktierna komma att överlåtas till annan 
part. Om betalning från en sådan försäljning 
understiger teckningskursen enligt erbjudandet 
kan mellanskillnaden komma att utkrävas av den 
person som ursprungligen tilldelades aktierna.

le Verans aV ak tier

Teckning genom betalning registreras hos Euro-
clear så snart detta är möjligt, vilket normalt 
innebär några bankdagar efter betalning. Därefter 
erhåller tecknaren en vp-avi med bekräftelse på 
att inbokning av Betalda Tecknade Aktier (bta) 
skett på tecknarens vp-konto. Efter registrering 
hos Bolagsverket kommer bta att omvandlas till 
aktier utan avisering från Euroclear. 

utdelning

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning 
första gången på den avstämningsdag för utdel-
ning som infaller närmast efter det att aktierna 
har registrerats hos Bolagsverket.

TECKNING MED STÖD 
AV TECKNINGSRÄTTER

Teckningsrätter tilldelas

TECKNING UTAN STÖD 
AV TECKNINGSRÄTTER

Samma teckningsförfarande vare sig man också
tecknat med stöd av teckningsrätter eller inte.

Teckning genom att 
betala med den förtryckta 

inbetalningsavin.

Teckning på »Särskild
anmälningssedel. Betalning enligt 
instruktioner på anmälningssedeln.

Teckning och betalning
sker enligt anvisningar

från förvaltaren.

Teckning och betalning
sker enligt anvisningar

från förvaltaren.

Betalningar enligt
anvisningar på utsänd

avräkningsnota

DIREKTREGISTRERADE
AKTIEÄGARE

FÖRVALTARREGISTRERADE
AKTIEÄGARE

Aktieägarna utnyttjar
samtliga

tilldelade teckningsrätter.

Aktieägarna utnyttjar
inte samtliga

tilldelade teckningsrätter.

Aktieägarna utnyttjar
samtliga

tilldelade teckningsrätter.

Aktieägarna utnyttjar
inte samtliga

tilldelade teckningsrätter.

Teckning på »Anmälningssedel för 
teckning utan stöd av teckningsrätter« 

som skickas till Aktieinvest FK.

grafisk beskriVning aV teckningsförfarandet
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WHISKYMARKNADEN

Whisk yM arknaden i sVerige

Försäljningen av maltwhisky ökar snabbt i Sverige. 
»För maltwhisky verkar det inte finnas någon 
hejd på intresset« skrev Systembolaget i sin lanse-
ringsplan inför 2008 sedan försäljning av malt-
whisky hade tredubblats mellan 1997 och 2007.  
I sin lanseringsplan för 2012 skriver man:  
»Intresset för maltwhisky fortsätter att öka i 
Sverige. Försäljningsvolymen i kategorin utgörs 
till mer än 90 procent av whisky från Skottland, 
men våra kunder visar också ett allt större intresse 
för produkter från andra ursprung.«

beskriVning aV M arknaden

Whiskykonsumenterna i Sverige kan delas in i 
två olika kategorier:

1. Den större delen består av konsumenter som 
dricker whisky ibland utan att för den skull ha 
ett specifikt intresse för whisky. De har ingen 
större kunskap om whisky och whiskyn är utbyt-
bar mot annan sprit. Utmärkande för den här 
gruppen är att man dricker blended whisky eller 
billigare maltwhiskysorter och att man ofta inte 
har något större intresse för whiskyupplevelser. 
Den här gruppen av konsumenter växer inte.

2. Den mindre delen består av whiskyentusiaster 
som har ett specifikt intresse för just whisky. 
Dessa entusiaster har ofta stor kunskap om whis-
ky, ett intresse för att lära sig mer och ett stort 
intresse för olika typer av whiskyupplevelser. 
Entusiasterna dricker företrädesvis maltwhisky, 

ofta dyrare buteljeringar. Antalet whiskyentusi-
aster växer snabbt, vilket avspeglas i att System-
bolagets försäljning av maltwhisky ökar snabbt 
medan försäljningen av blended whisky står stilla. 
Det sker också en viss dragning åt försäljning av 
dyrare sorters maltwhisky.

Whisky till den stora gruppen av konsumenter 
levereras av stora importörer. Det gäller främst 
blended whisky men också billigare sorter av 
maltwhisky. Bara två av de tio största maltwhi-
skymärkena på Systembolaget kostar över 400 
kronor. Nio av de tio märkena säljs av stora 
importörer och de tio står för 40 % av Systembo-
lagets försäljning av maltwhisky. För tre år sedan 
stod de tio storsäljarna för 49 % av maltwhisky-
försäljningen, samtliga såldes av stora importörer 
och bara en kostade mer än 400 kronor. Det sker 
alltså en viss utveckling mot maltwhisky i premi-
umsegmentet.
 Whisky till entusiasterna levereras också till 
en stor del av de stora importörerna genom att 
de flesta whiskymärken även har varianter i malt- 
whiskyns premiumsegment. »Entusiastwhisky« 
levereras också av mindre, specialiserade, impor-
törer som främst representerar mindre skotska 
destillerier, destillerier från andra länder än 
Skottland och oberoende buteljerare. Dessa im-
portörer säljer dyrare buteljeringar, har en nära 
relation till whiskyentusiasterna och levererar 
ofta upplevelser i form av till exempel whisky-
provningar. Entusiasterna importerar också ofta 
själva whisky genom olika kanaler.
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Mackmyra har etablerat fatförsäljning till kon-
sumenter som en viktig och naturlig försälj-
ningsmetod i Sverige. Jämfört med framför allt 
skotska destilleriers begränsade försäljning av fat 
till konsumenter är Mackmyras priser väsentligt 
högre, vilket gör fatförsäljningen både intres-
sant och viktig för Mackmyra. De flesta av de 
nystartade whiskydestillerierna i Sverige går i 
Mackmyras spår och säljer fat till konsumenter 
på samma prisnivå. Det är numera ett etablerat 
sätt att köpa whisky på i Sverige och varefter fler 
destillerier börjar sälja fat är det sannolikt att 
den totala fatförsäljningen i landet kommer att 
öka. Utan tvekan kommer också nya erbjudan-
den inom fatförsäljning att utvecklas av de nya 
destillerierna, både när det gäller produkten i 
sig, upplevelsen och sättet att köpa.
 Whiskyentusiasterna delar ofta sina whis-
kyupplevelser med andra. Man är medlem i 
en whiskyklubb, går på whiskyprovningar och 
mässor, är aktiv på internetforum och blog-
gar och reser tillsammans till Skottland för att 
besöka destillerier. Särskilt antalet whiskymässor 
har ökat markant under de senaste åren. Under 
2011 hölls fem större whiskymässor i Sverige och 
ett antal mindre.
 Att whiskyintresserade organiserar sig i whisky-
klubbar är utmärkande för Sverige och en stor 
del av aktiviteterna för whiskyentusiaster sker 
genom klubbarna. Medlemmarna identifierar sig 
starkt med sina klubbar. Antalet klubbar ökar 
stadigt och ökningstakten har inte avtagit.

M arknadens segMent

Konsumentmarknadens kärna är naturligtvis 
whiskyn och konsumtionen av whisky; man köper 
whisky för att dricka den. Runt den kärnan finns 
en stor och snabbt växande efterfrågan på whisky-
upplevelser. 
 Upplevelsemarknaden har sitt ursprung i 
whiskyn men innebär ett ytterligare steg där int-  
resset för produkten whisky har blivit ett intresse 
också för allt runt omkring produkten. Allt som 
har med whisky att göra. Upplevelserna kan vara 
av många olika slag. Som exempel kan man;

- resa till destillerier och andra platser som 
 erbjuder whiskyupplevelser

- gå på whiskyprovningar

- besöka mässor

- läsa om whisky i tidningar, böcker och  
 på internet

- gå på föreläsningar och kurser

- diskutera whisky på internetforum,
 bloggar och möten

- skapa egen personlig whisky genom köp  
 av egna fat för buteljering, egna etiketter,  
 slutlagring av whisky på egna fat och egna  
 whiskyblandningar

- dricka whisky i en whiskyinspirerad  
 miljö – whiskybarer

- äta whiskyinspirerad mat i en whiskyinspirerad 
 miljö – whiskyrestauranger

- köpa produkter som bidrar till upplevelsen när 
 man dricker whisky, till exempel glas, kannor 
 och underlägg.
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(TUSEN LITER) SKOTSK BLENDED SKOTSK MALT- KANADENSISK IRLÄNDSK BLENDED IRLÄNDSK MALT- AMERIKANSK
 WHISKY WHISKY WHISKY WHISKEY WHISKEY WHISKEY 

2001 4 386 675 2 351 402 14 247

2011 3 779 1 058 1 598 678 20 226

FÖRÄNDRING -14 % +57 % -32 % +69 % +43 % -8 %

KÄLLA: SYSTEMBOLAGET

Företagen på producentmarknaden levererar t ex;
- Fat
- Malt
- Jäst
- Destilleriutrustning
- Flaskor, korkar och etiketter
- Profilprodukter
- It-lösningar
- Marknadsföringstjänster
- Konsulttjänster
- Distributionstjänster.

För leverantörer av utrustning, varor och tjänster 
till företag i branschen består marknaden av alla 
de företag som levererar whisky och whiskyupp-
levelser till konsumenter. Självklart finns det ofta 
ett antal steg mellan en ursprunglig leverantör av 
en vara eller tjänst och den slutliga konsumenten. 
Till exempel säljer en tunnbindare fat till ett 
destilleri som i sin tur säljer whisky till en grossist 
som säljer till en detaljist som slutligen säljer 
whiskyn till konsument. Alla dessa företag utgör 
producentmarknaden för varor och tjänster. 

Whisk yM arknadens ut Veckling

Försäljningen av maltwhisky ökar alltså snabbt i Sverige. Sverige uppges också stå i särklass när det gäller 
maltwhiskyns andel av den totala whiskyförsäljningen. Drygt 20 % av den skotska whiskyn som säljs 

på Systembolaget är maltwhisky. Det kan jämföras med cirka 7 % globalt. Sverige är ingen jättemarknad 
för de stora skotska destillerierna men det stora intresset för maltwhisky gör ändå Sverige till en viktig 
och prioriterad marknad. Sverige var 2009 den nionde största exportmarknaden för skotsk maltwhisky. 

Så här har Systembolagets försäljning av whisky från de största producentländerna utvecklats de 
senaste tio åren:

I takt med att nya whiskydestillerier startas ökar 
möjligheterna för whiskyentusiaster att delta i 
upplevelser. Flera destillerier erbjuder paketerade 
utbildningar i att destillera whisky. Destillerier 
byggs också i större utsträckning med tanke på 
att kunna ta emot besökare. Den största satsnin-
gen gör Mackmyra i form av en whiskyby, där 
man planerar att visa upp alla steg av whisky- 
produktion.
 Nedan visar vi siffror som ger en uppfattning 
om antalet whiskyentusiaster och om intresset 
för olika typer av upplevelser:

Även producentmarknaden växer snabbt. Nya 
destillerier startas och Mackmyra mer än tre-
dubblade sin kapacitet i slutet av 2011 när man 
började producera i sitt nya destilleri i Mack-
myra whiskyby. Nedan visar vi utvecklingen av 
nya destillerier i Sverige och den resulterande ök-
ningen i årlig produktionskapacitet. Observera 
att Mackmyra från 2011 driver två destillerier.

den global a Whisk yM arknaden

Maltwhiskyförsäljningen växer snabbt även globalt, 
både på flera etablerade marknader och på nya 
marknader. Snabbt växande marknader är till ex-
empel Kina och Indien. På nya marknader växer 
även försäljningen av blended whisky snabbt.  
Efterfrågan inom blendwhiskyns premiumsegment 
växer särskilt snabbt på de nya marknaderna.
 The International Wine & Spirit Research 
(iwsr) förutspår i sin rapport »Global Market 
Review of Malt Whisky« från 2011 en »mycket 
positiv« långsiktig utveckling. iwsr beräknar att 
en stor del av maltwhiskyns tillväxt kommer att 
ske på nya marknader, liksom den kommer att 
göra för blended whisky. Nedan visar vi iwsr:s 
prognostiserade försäljningsökning av maltwhisky 
från 2009 till 2015.

Försäljningsutvecklingen för skotsk whisky ger 
en uppfattning om marknadens totala storlek 
och utveckling:

För det första halvåret 2011 gick den totala expor-
ten av skotsk whisky upp med 22 % jämfört med 
samma period 2010.

(LITER) AUSTRALIEN DANMARK FINLAND FRANKRIKE INDIEN JAPAN SVERIGE TJECKIEN

2007 106   102 99 6 136 16 089 

2008 117   69 316 10 788 45 131 

2009 15   67 356 12 934 59 219 

2010 40 71 47 9 477 614 12 698 72 441 

2011 11 60 40 4 803 2 311 21 864 70 321 15

KÄLLA: SYSTEMBOLAGET

Samtidigt som intresset för skotsk maltwhisky har ökat har intresset för whisky från nya produ-
centländer ökat på senare år, även om volymerna fortfarande ofta är små. Så här har Systembolagets 

försäljning av whisky från andra länder utvecklats de senaste fem åren:

 ANTAL

UPPLAGA AV TIDNINGEN ”ALLT OM WHISKY” 20 000

FATÄGARE MACKMYRA 10 000

REGISTRERADE MEDLEMMAR PÅ WHISKYFORUM.SE 3 800

WHISKYKLUBBAR SOM
NORDIC WHISKY CAPITAL IDENTIFIERAT 429

MEDLEMMAR I WHISKYKLUBBARNA OVAN 11 033

 ANTAL PRODUCERANDE PRODUKTIONSKAPACITET
 DESTILLERIER (LITER REN ALKOHOL)

2009 4 242 000

2010 7 392 000

2011 8 892 000

2012 (PLANERADE) 11 1 247 000

KÄLLA: NORDIC WHISKY CAPITAL

 GLOBALT KINA INDIEN

 15 % 114 % 199 %

KÄLLA: THE INTERNATIONAL WINE & SPIRIT RESEARCH

(MILJONER LITER REN ALKOHOL) BUTELJERAD BUTELJERAD
 BLEND  MALT

2000 229 15

2010 241 35

FÖRÄNDRING +5 % +133 %

KÄLLA: SCOTCH WHISKY ASSOCIATION
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trender

Trend 1: Nya whiskyproducerande länder

En trend som inte är begränsad till Sverige är nya 
destillerier. Det startas nya destillerier över hela 
världen. Under de senaste tio åren har det startats 
ett stort antal destillerier globalt och takten har 
ökat under senare år. Listan över länder med nya 
whiskydestillerier kan göras lång.  
 Utmärkande för världens nya whiskydestille-
rier är att de oftast är väsentligt mindre än Mack-
myra och Box Destilleri. Många har en kapacitet 
på ungefär en tiondel av Mackmyras, som i sin 
tur har en kapacitet som är en tiondel av ett 
normalstort skotskt destilleri. Ett annat utmär-
kande drag hos destillerierna i nya whiskyländer 
är nya innovativa försäljningsmetoder, som ofta 
kombinerar whiskyförsäljning med upplevelser. 
 Ett intressant exempel är Australien där det, 
framför allt på Tasmanien, kan sägas ha uppstått 
ett whiskykluster med en handfull destillerier. 
Ett annat är Taiwan där den unga whiskyn 
Kavalan på senare tid fått ett rykte om att hålla 
mycket hög kvalitet. På grund av stort fokus på 
de asiatiska marknaderna är dock såväl austra-
liensisk som taiwanesisk whisky relativt svår att 
hitta i Europa. 

Trend 2: Genombrott för »udda« whiskyländer

På senare år har också försäljningen av malt-
whisky ökat kraftigt från länder som länge har 
producerat whisky men som tidigare inte har 
nått ut i världen. Det gäller främst Japan men 
också Indien och irländsk maltwhisky. Särskilt 
Japan har fått stort erkännande för sin höga 
kvalitet.

Trend 3: Ung whisky

Ytterligare en tydlig trend är försäljning av ung 
maltwhisky. För nystartade destillerier är det en 
nödvändighet för att så snabbt som möjligt få ut 
sin whisky på marknaden. För etablerade destille-
rier kan det handla både om ekonomin i att inte 
behöva lagra så länge och om att man helt enkelt 
inte har tillräckligt stora lager av äldre whisky. 
Ofta säljs ung whisky utan åldersangivelse, »No Age 
Statement (nas)«.

Trend 4: Lagring på små fat

Inom produktionen av whisky är den ökade an- 
vändningen av små fat tydlig. Små fat gör att 
whiskyn mognar snabbare och därför använder 
många nystartade destillerier denna typ av fat 
för att fortare kunna sälja »färdiglagrad« whisky. 
Mindre fat används också i ökande utsträckning 
av etablerade skotska destillerier, även om dessa 
är mer traditionsbundna. Ett exempel är Laph-
roaig Quarter Cask, som slutlagras på mindre 
fat. Det sägs också att man i Skottland i större 
utsträckning än tidigare använder 200 liter stora 
bourbon barrels i stället för att bygga om dem 
till Hogsheads på 250 liter. Mindre fat gör vis-
serligen att whiskyn mognar snabbare men är 
väsentligt dyrare per liter.

Trend 5: Premiumisering

Premiumisering innebär att konsumtionen rör 
sig från »standardprodukter« till »premiumpro-
dukter«. Inom whiskybranschen är premiumi-
sering en tydlig trend, till exempel ökar värdet 
av den skotska whiskyexporten snabbare än 
volymen. Konsumenter köper blended whisky i 
premiumsegmentet i stället för standardblends, 
man dricker maltwhisky i stället för blended 
whisky och man väljer dyr maltwhisky i större 
utsträckning än tidigare. 
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Samtliga dessa trender kan vara positiva för Nordic Whisky Capital och skapar nya affärsmöjligheter. 
Både ökningen av antalet whiskyproducerande länder och den ökade spridningen av whisky från 

tidigare »udda« länder öppnar affärsmöjligheter i Sverige. Varefter acceptansen ökar för whisky från nya 
producentländer ökar möjligheterna att exportera svensk whisky. Med ett större antal whiskymärken 

på marknaden ökar också möjlig-heterna för nytänkande affärsidéer i importledet.

Is the world of whisky set for its own 
version of New World Wines? With 
shortage of Scotch coupled with an 
ever-improving quality of whisky from 
elsewhere in the world, this may well 
be the case.

dominic roskrow
Whisky writer

We’re confident that consumers will 
continue to premiumise in the longer 
term and this therefore remains a 
strategic area of focus for us.

ken robertson
Corporate relations director Diageo

But, we are in the infancy of something 
truly amazing – across the globe. If you 
think there are a lot of craft distillers 
making whisky now, you just wait an-
other decade or two. I’m sure it will be 
the biggest phenomenon of my lifetime.

john hansell
Editor of Malt Advocate

In most geographic locations, we see 
malt Scotch growing at a faster rate 
than blends. The trend would be even 
more marked if the major producers 
had not, for reasons of financial pru-
dence, declined to invest in maturing 
stocks of new malts. The problem is 
not one of demand, but of supply.

nicholas morgan
Diageo marketing director – malt whisky

Established distilleries, long dependant 
on the adage that older is better, began 
to release whisky with No Age Statement 
to relieve pressure on the diminishing 
volume of mature stock by using younger 
liquid.

malt advocate 2010

There is one word that better than any 
other depicts the Scotch blended market 
today and that is ‘premiumisation’. 
What that basically means is that you 
build more into a brand qualitywise,  
or in terms of image (or even both),  
allowing customers to be charged more. 

malt whisky yearbook 2008

Swedish whisky – so far exclusively 
from the Mackmyra distillery, 
although more Swedish whiskies are 
imminent – has caused a sensation 
since the first Mackmyra Preludium 
releases burst onto the scene to general 
euphoria in 2006. This is a category 
with real momentum.

the whisky exchange hemsida

While many attempts have been made 
to cause more rapid aging, the advent 
of small-barrel maturation represents 
the first credible answer to this situa-
tion. The use of non-traditional barrel 
sizes will become commonplace in the 
maturation of micro-distilled whiskey.

dave pickerell
Former master distiller Maker’s Mark

Konsumenterna efterfrågar i ökad ut- 
sträckning varor och tjänster som ger  
en upplevelse,gärna en ny upplevelse.  
Det är inte bara produktens eller  
tjänstens pris och kvalitet som har  
betydelse. Mervärdet i form av aktivitet, 
berättelse, mening, attraktivitet eller  
identitetsskapande blir allt viktigare.

systembolaget
Lanseringsplan för 2012

föl jande citat ger en bild aV M arknaden i dag och förVäntningarna på fra Mtiden:

27



affärsidé

Nordic Whisky Capitals affärsidé är att investera 
i whiskyrelaterade företag, eller andra whiskyrela-
terade tillgångar, i Sverige och övriga Norden eller 
med kopplingar till Norden.

Vi ser en stor potential i att utveckla stabila och 
lönsamma företag i whiskybranschen. Förutom 
den finansiella investeringen bidrar Bolaget också 
med kunskap om branschen, affärserfarenhet 
och erfarenhet av finansieringslösningar.
 Även om Nordic Whisky Capital främst inves- 
terar i nordiska verksamheter så är whiskybran-
schen global. För att kunna växa till livskraftiga 
företag kommer flera av våra portföljbolag att ha 
internationell verksamhet. Vi kan också investera 
i utländska bolag med produkter eller tjänster 
ämnade för Norden, eller i utländska bolag med 
potential för nära samarbeten med nordiska bolag.

Vision

Nordic Whisky Capital ska vara den ledande inves-
teraren inom den del av whiskybranschen i Sverige 
som riktar sig mot specifikt whiskyintresserade.

Att vara den ledande investeraren innebär att 
Nordic Whisky Capital ska spela en central roll 
i utvecklingen av branschen. Bolaget ska också 
ha tillgång till den mest heltäckande kompeten-
sen och ha den största kunskapen om vår del av 
branschen. Vi ska vara en stor investerare men 
inte nödvändigtvis den största.
 Det segment av whiskybranschen som riktar 
sig mot specifikt whiskyintresserade, premium-
segmentet, växer snabbt, både i Sverige och i 

övriga världen. Premiumsegmentet består av 
köpstarka konsumenter med ett stort whisky-
intresse vilket leder till en hög efterfrågan samt 
höga marginaler.

M ål

Nordic Whisky Capitals genomsnittliga årliga av-
kastning på totalt kapital ska överstiga 10 %.

Avkastningen beräknas med hänsyn tagen till 
verkligt värde på investeringarna. Vi beräknade 
ursprungligen att nå detta mål från och med 2012 
men redan under Bolagets andra verksamhetsår, 
2009, uppnåddes en avkastning på 12 % och 2011 
var avkastningen 29 %.

strategi

Nordic Whisky Capital investerar i en enda 
bransch, whiskybranschen. Vi kan lägga all  
energi på att utveckla vår kunskap om branschen 
och på att följa företagen i branschen. Med vår 
överblick och detaljkunskap kan vi bedöma vilka 
företag som har bäst potential och ge bästa 
möjliga stöd till de bolag som vi engagerar oss i. 
Bolaget investerar främst på tre olika sätt:

- Nordic Whisky Capital gör rent finansiella 
 investeringar i etablerade företag där vi inte 
 alls är aktiva. 

- Nordic Whisky Capital investerar i företag 
 som startats och drivs av en eller flera grun- 
 dare. Företagen är i varierande grad etablerade 
 och stabila. Vi engagerar oss i viss utsträckning 
 i bolagen, till exempel som styrelseledamöter.

BOL AGETS VERKSAMHET

- Nordic Whisky Capital bidrar till att starta
  nya företag. Det finns dock alltid en eller flera
 externa nyckelpersoner som driver företagen. 
 Det krävs ett stort engagemang från oss men vi 
 är inte aktiva i den löpande driften av bolagen.

Efter fyra års verksamhet kan vi konstatera att  
Bolagets affärsidé och strategi fungerar väl. Vi har 
kartlagt marknaden inom vårt segment av whis-
kybranschen och kan idag hävda att ingen annan 
har samma detaljkunskap om detta segment. 
Vi har också analyserat hela näringskedjan för 
whisky i Sverige, allt från destillerier till tidskrifter 
och ekfat. Nordic Whisky Capital är i dag ett 
etablerat och respekterat namn i whiskysverige.
 Vid analys av potentiella investeringsobjekt 
är det oerhört värdefullt att kunna sätta det 
aktuella företaget i ett sammanhang, att se hur 
verksamheten passar in på marknaden och vilka 
utvecklingsmöjligheter det har. I och med att vi 
känner till i princip alla företag, och personer, 
som finns i den del av whiskybranschen som 
vi inriktar oss på kan vi också på mycket goda 
grunder bedöma företagaren själv och även iden-
tifiera samarbetsmöjligheter inom branschen.
Vår affärsmässighet och vår fokusering på lön- 
samhet har visat sig vara mycket värdefullt i en 
bransch där många företagare drivs av ett intresse 
för produkten snarare än av affärsmässighet. 
Dels har företagare i potentiella investerings-
objekt sett ett stort värde i detta men också 
samarbetspartner och kreditgivare. Branschkun-
skap, marknadsföring och finansiering är de tre 
områden där vår erfarenhet och kompetens har 
varit av störst värde.

inVesteringspolicy

1. Bolaget skall enbart investera i tillgångar 
 och verksamheter i Sverige och övriga Norden 
 eller med kopplingar till Norden.

2. Ingen enskild investering skall utgöra mer än 
 50 % av portföljen. Ambitionen är att justera 
 ned den till 25 % så snart som möjligt. 

3. Bolaget har inga fastställda krav på en undre 
 eller övre gräns på ägarandel i portföljbolag.

4. Andelen investeringar i nystartade verksam-
 heter skall inte överstiga 50 %.

5. Andelen realiserbara tillgångar skall 
 överstiga 15 %.

6. Bolaget skall sträva efter att sprida investering-
 arna mellan flera olika verksamhetsområden, 
 till exempel produktion, handel, upplevelse-
 industri och varumärken.

affärsModell

Nordic Whisky Capitals affärsmodell bygger främst 
på avkastning på investeringar men intäkter kan 
också komma från ersättningar för tjänster.

Avkastning på investeringar

- Värdeökning på portföljbolag och andra tillgångar
- Försäljning av aktier och andra tillgångar
- Utdelningar
- Ränteintäkter
- Rörelsevinster

Ersättning för tjänster

- Provisioner
- Konsultarvoden
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l ångsik tig ut Veckling

Nordic Whisky Capitals affärsidé är att investera 
i whiskyrelaterade företag, eller andra whiskyre-
laterade tillgångar, i Sverige och övriga Norden 
eller med kopplingar till Norden. Begränsningen 
till främst Sverige, men också i viss utsträckning 
övriga Norden, innebär att Bolaget investerar i  
verksamheter med koppling till en marknad som  
vi har mycket goda kunskaper om. Det minskar 
riskerna.
 Begränsningen till nordiska kopplingar finns 
alltså där för att minska risken, inte för att poten- 
tialen saknas utanför Norden. Varefter Nordic 
Whisky Capital bygger upp sin kunskap om den 
globala whiskymarknaden kan vår affärsidé ut-
vidgas till verksamheter utan nordiska kopplingar.

En annan tänkbar utveckling är att bredda 
investeringarna till andra spritdrycker än whisky, 
till exempel rom och tequila. Bolaget ser dock 
premiumsegmenten och inriktningen på specifikt 
intresserade konsumenter som en permanent 
begränsning.
 Begränsningen till nordiska kopplingar innebär 
inom en överskådlig framtid ingen begränsning 
för Nordic Whisky Capitals tillväxt. Det finns mån- 
ga investeringsobjekt med stora utvecklingsmöjlig- 
heter inom våra avgränsningar. Kapitaltillgången 
kommer sannolikt att vara en större begränsning 
än bristen på investeringsobjekt. Att utvidga inves-
teringarna till nya marknader och nya produkter 
skulle därför vara ett sätt att öka potentialen, inte 
ett sätt att hantera brist på investeringsobjekt.
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Den 31 december 2011 hade Nordic Whisky 
Capital gjort fyra stycken investeringar:

box destilleri ab

Nordic Whisky Capital äger 11 procent av kapi-
talet och 12 procent av rösterna i Box Destilleri 
ab. Detta gör Nordic Whisky Capital till näst 
största ägare i bolaget. Baserat på handelskursen 
på Alternativa aktiemarknaden i december 2011 
var övervärdet på innehavet i Box cirka 2 390 000 
kronor jämfört med bokfört värde.
 Box är för närvarande den näst största whisky- 
producenten i Sverige, efter Mackmyra. Destil-
leriet har en produktionskapacitet på drygt 
100 000 liter ren alkohol per år. Med små till-
läggsinvesteringar kan kapaciteten flerdubblas.
Box har ungefär 650 aktieägare och under sep-
tember 2011 påbörjades handel med Box aktie 
på Alternativa aktiemarknaden.
 Varumärket Box Whisky ska byggas på öppen- 
het och dialog med kunder och partners och 
målet är att skapa en position som auktoritet på 
området maltwhisky. Destilleriet är inrymt i ett 
gammalt kraftverk vackert beläget vid Ånger-
manälvens strand utanför Kramfors. Det togs i 
bruk under hösten 2010 och det nydestillat man 
producerat har redan fått fantastiska vitsord.
Nordic Whisky Capital tar en aktiv roll i såväl 
organisationsuppbyggnad och ekonomistyrning 
som marknadsarbete. På årsstämman i mars 
2011 valdes Håkan Jarskog till styrelseordföran-

de i bolaget. Håkan Jarskog fungerade tidigare 
som tillförordnad ekonomichef och Lars Ragnå 
har fungerat som tillförordnad marknadschef. 
Nordic Whisky Capital var också rådgivare vid 
Box fulltecknade nyemission 2011.
 Whiskyproduktion är en långsiktig verksam-
het och Nordic Whisky Capitals engagemang i 
Box Destilleri är långsiktigt, i enlighet med den 
uttalade strategin i vår affärsplan. I den planerade 
nyemissionen 2012 avser vi att teckna minst mot-
svarande vår ägarandel.

M ackMyra sVensk Whisk y ab

Nordic Whisky Capital är, utanför grundargrup- 
pen, förmodligen en av de större aktieägarna i 
Mackmyra Svensk Whisky ab. Baserat på handels- 
kursen på First North den sista december 2011 
är Nordic Whisky Capitals värdet på innehavet i 
Mackmyra cirka 125 000 kronor lägre än bokfört 
värde. Investeringen i Mackmyra är en finansiell 
investering och vi är inte aktivt engagerade i 
bolaget.
 I december 2011 noterades Mackmyra på 
nasdaq omx First North med sikte på att byta till 
nasdaq omx Stockholm inom några år. Inför no-
teringen genomförde Mackmyra en nyemission 
som gav bolaget 3 000 nya aktieägare. Nordic 
Whisky Capital valde att inte teckna några aktier 
i nyemissionen men har efter noteringen köpt yt-
terligare aktier, väsentligt under emissionskursen.
 Mackmyra, som grundades i slutet av 90-talet, 
var först i Sverige med att tillverka maltwhisky i 
större skala. Man har genom nya idéer för mark- 
nadsföring och försäljning gjort att svensk whisky 
säljs på helt andra sätt än skotsk whisky. Framför 
allt är det försäljning av destillat på fat som varit 
banbrytande. Företaget är sedan flera år lönsamt 
och lämnar en mindre utdelning.

GENOMFÖRDA INVESTERINGAR

INVESTERING INVESTERAT BELOPP

BOX DESTILLERI AB 3 267 109

MACKMYRA SVENSK WHISKY AB 1 091 692

WHISKY PÅ FAT (INKLUSIVE EKFAT) 256 373

BUTELJERAD WHISKY I BEGRÄNSADE UPPLAGOR 75 334

TOTALT 4 690 508
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Det senaste året har omfattande satsningar på en 
internationell expansion genomförts och produk- 
tionskapaciteten fyrdubblas genom bygget av ett 
helt nytt destilleri som invigdes i december 2011.
 Vi bedömer att bolaget är välskött och har int- 
ressanta framtidsplaner. Vi förutser en fortsatt god 
utveckling för bolaget även om resultatet sanno-
likt kommer att pressas under de närmaste åren. 

Whisk y på fat

Under 2011 startade Nordic Whisky Capital en 
ny verksamhet i egen regi. Affärsidén är att köpa 
nydestillat från i första hand svenska destillerier, 
i andra hand nordiska och i tredje hand från 
övriga världen men då enbart om det finns en 
koppling till Norden och nordisk whisky. Lag-
ring sker på egna fat i hyrda lager, främst på det 
destilleri som producerat spriten. 
 Bolaget ska sträva efter att inte konkurrera 
med de destillerier som det köper sprit från. Målet 
är att lagra på så sätt att det ger möjlighet att sälja 
whisky, buteljerad eller på annat sätt, som destil-
lerierna inte själva säljer.
 Det finns god potential om svensk whisky 
blir etablerat som ett begrepp. Vi har chansen att 
tidigt komma in och därmed köpa fat som med 
tiden blir unika.
 Ett avtal har tecknats med Box Destilleri om 
leverans av destillat i större mängder under fem år.
Verksamheten drivs tills vidare i egen regi men vi 
planerar att hitta en samarbetspartner för att driva 
det bolag som då bildas specifikt för denna affär.

butel jerad Whisk y i 
begränsade uppl agor

Bolaget har gjort mindre investeringar i butelje-
rad whisky i begränsade upplagor. Äldre whisky 
i begränsade upplagor har under en längre tid 
visat en mycket god värdeutveckling. För denna 
verksamhet följer vi ett antal investeringsregler 
som främst syftar till att begränsa riskerna.

agentur för ekfat

I takt med att de svenska destillerierna blivit fler 
har också deras behov av insatsvaror till produk-
tionen ökat. Då upp till två tredjedelar av den 
färdiga whiskyns smak och karaktär sägs komma 
från fatet den har lagrats på är naturligtvis till-
gången på ekfat en central fråga för destillerierna. 
Samtliga destillerier lagrar dessutom en ansenlig 
del av produktionen på små specialbyggda fat vilket 
gör behovet av tunnbinderikompetens extra stort. 
 Detta har snabbt kommit att bli ett huvudbry 
för de svenska destillerierna. På den svenska mark-
naden finns bara en tillverkare av fat, Thorslund-
kagge, med en hög kvalitet på arbetet men också 
mycket höga priser, relativt långa leveranstider 
och en produktionskapacitet som inte räcker för 
de svenska destilleriernas behov. Destillerierna är 
därför hänvisade till att leta efter tunnbinderitjäns-
ter på den internationella marknaden.
 Nordic Whisky Capital slöt nyligen ett avtal 
om att representera ett större tyskt tunnbinderi på 
den svenska marknaden. Wilhelm Eder GmbH, 
som har sin produktion i Bad Dürkheim i närhe-
ten av Frankfurt, ägnar sig åt såväl förmedling av 
använda fat som ombyggnation och nyproduktion 
och arbetar sedan flera år som leverantör till den 
stora dryckesindustrin på kontinenten. Företaget 
har också levererat fat till både ett svenskt och ett 
danskt whiskydestilleri, med nöjda kunder som 
resultat. Detta samarbete gör att vi kommer att 
kunna förse de svenska destillerierna, inte bara 
med riktigt bra fat till konkurrenskraftiga priser 
och med rimliga leveranstider, utan även med en 
gedigen kunskap om fatlagring och hur valet av 
fat- och ektyp påverkar lagringsprocessen.
 Vi bedömer att den svenska marknaden för  
fat för lagring av whisky inom kort kommer att 
vara värd cirka 20 miljoner kronor årligen.
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pl anerade till äggsinVesteringar 
och nya inVesteringar

Vi planerar att göra följande tilläggsinvesteringar:

- Under förutsättning att Box utvecklas som 
 planerat avser vi att teckna aktier, minst 
 motsvarar vår ägarandel i den under 2012 
 planerade nyemissionen.

- Om vi bedömer värderingen av Mackmyra 
 som attraktiv avser Nordic Whisky Capital 
 att öka sitt innehav.

- Fortsatt investering i lager av buteljerad 
 whisky i begränsade upplagor.

- Årliga investeringar i whisky på fat.

Förutom de planerade tilläggsinvesteringarna 
här intill arbetar vi med ett antal nya potentiella 
investeringsmöjligheter. Dessutom följer vi ett 
stort antal andra företag och projekt. Vissa av de 
möjliga investeringar som vi arbetar med är i ett 
tidigt skede av utvecklingen. I andra fall ligger 
ett investeringsbeslut närmare i tiden. 
 Vi har också ett antal egenutvecklade affärs-
idéer där vi försöker hitta en lämplig entrepre-
nör att samarbeta med.

FRAMTIDEN

TYP AV FÖRETAG VERKSAMHET ANTAL FÖRETAG I SVERIGE

BÖRSNOTERADE DESTILLERIER Driver ett eller flera whiskydestillerier 1

PRODUCERANDE DESTILLERIER Driver ett eller flera whiskydestillerier 4

PLANERADE DESTILLERIER Planerar eller projekterar whiskydestilleri 5

MIKRODESTILLERIER Destillerar, eller kan destillera, whisky som en del av 
 verksamheten, i kombination med annan spritdestillering. 5

OBEROENDE BUTELJERARE Buteljering under egna varumärken 
 av svensk eller utländsk whisky. 8

VARUMÄRKEN Försäljning av egen blended whisky eller blended malt. 3

IMPORTÖRER Importerar whisky som agenter för antingen
 destillerier eller utländska oberoende buteljerare. 7

UPPLEVELSEFÖRETAG Arrangerar whiskyprovningar, whiskyresor, whiskyutbildningar,
 destilleribesök, säljer whiskyprylar med mera. 50+

LEVERANTÖRER TILL
FÖRETAG I BRANSCHEN Tunnbinderier, mälterier, buteljeringsföretag, design och
 tillverkning av etiketter, flaskor och andra typer av förpackningar,
 tillverkare av profilprodukter, marknadsföringstjänster. 10+

PUBLIKATIONER Utgivning av tidningar eller böcker 6

WHISKYMÄSSOR Arrangerar whiskymässor 5

potentiell a inVesteringar

Nordic Whisky Capital har mycket ingående kartlagt branschen och identifierat potentiella 
investeringsobjekt. Listan nedan över potentiella investeringar för bolaget är inte komplett och 

de olika typerna av företag kan också kombineras på många olika sätt.

scenario för fra Mtida ut Veckling

Visionen är att Nordic Whisky Capital ska växa 
och bli den ledande investeraren inom den del 
av whiskybranschen i Sverige som riktar sig mot 
specifikt whiskyintresserade och spela en central 
roll i utvecklingen av den delen av branschen.
Nordic Whisky Capital är ett investmentbolag 
med långsiktig syn på såväl investeringar som på 
det egna bolaget. Vi är inte tvingade att snabbt 
investera, växa och realisera investeringarna så 
snabbt som möjligt. Vi har möjlighet att invänta 
rätt marknadsläge och att utan stress hitta rätt 
investeringsobjekt. Men även om vi ser det som 
viktigt att »våga« vänta och säga nej till erbjudan-
den som inte håller måttet så ska vi hela tiden sätta 
press på oss själva att driva bra affärer till avslut.
 Nedan visar vi utfallet för verksamheten för 
2008 till 2011 samt ett tänkbart scenario för den 
framtida utvecklingen:

kostnadsstruk tur

Bolagets kostnader ska stå i rimlig proportion 
till förvaltat kapital och Bolaget ska inte dra på 
sig stora underskott. Vi har hård kostnadskont-
roll. Förvaltningskostnaderna i Nordic Whisky 
Capital ska, på årsbasis, inte överstiga 5 % av det 
genomsnittliga substansvärdet i bolaget.

inVesteringar och k apitalbehoV

Under åren 2012 och 2013 har styrelsen beslutat 
om ett scenario för investeringar på cirka åtta 
miljoner kronor, varav cirka tre miljoner i den 

befintliga portföljen. Inräknat förvaltningskost-
nader och befintlig kassa ger det ett kapitalbehov 
på cirka 7,5 miljoner kronor. Nyemissionen och en 
försiktig belåning ger detta investeringsutrymme. 
 Samtidigt är Nordic Whisky Capitals verk-
samhet inte helt beroende av kapitaltillskott av 
en viss storlek. Om kapitaltillskottet blir större 
eller mindre än beräknat har Bolaget möjlighet 
att anpassa storleken på investeringarna både 
uppåt och nedåt. Ett större kapitaltillskott ger 
möjlighet att expandera i takt med den svenska 
whiskybranschen och sänker de procentuella 
förvaltningskostnaderna. Ett mindre kapital-
tillskott är dock inte på något sätt ett hot mot 
Bolagets framtid. Redan beslutade investeringar 
och förvaltningskostnader för det närmaste året 
ryms inom i dag säkrad finansiering.

finansiering

Nuvarande finansiering

För närvarande finansieras Bolaget helt genom 
eget kapital. Aktiekapitalet är den 31 december 
2011 4 017 750 kronor och det egna kapitalet  
6 013 378 kronor.

Framtida finansiering

Det framtida kapitalbehovet är beroende av 
investeringsmöjligheterna. Både tidpunkten för 
behovet och kapitalbehovets storlek avgörs av de 
investeringsmöjligheter som vi skapar.
 Flera olika finansieringslösningar är möjliga i 
framtiden. Den huvudsakliga finansieringskällan 
ska dock vara eget kapital. Det finansiella riskta-
gandet ska vara lågt. Bolagets strategi är att växa 
gradvis med regelbundna avstämningstidpunkter.
 För att finansiera det scenario för investering-
ar som styrelsen beslutat om genomförs förelig-
gande nyemission.
 Även om den huvudsakliga finansierings-
källan ska vara eget kapital planerar vi även att 
med ett begränsat risktagande använda andra 
finansieringsformer, till exempel: lån, konver-
tibla skuldebrev och återinvesterade vinster.

TOTAL INVESTERINGSVOLYM I MILJONER KRONOR

INVESTERINGAR 2008 2009 2010 2011 2013 2015

1 STÖRRE INVESTERING
I DESTILLERI   1,7 3,3 4–5 5–6

1–2 MINDRE INVESTERINGAR
I DESTILLERIER 0,2 0,4 0,8 1,1 1–2 2–4

1–2 LEVERANTÖRER AV 
PRODUKTER ELLER
TJÄNSTER TILL BRANSCHEN     1–2 2–4

WHISKY PÅ FAT OCH
BUTELJERAD WHISKY  <0,1 0,1 0,3 1–2 3–5

ÖVRIGA INVESTERINGAR     3–6 8–11

TOTALT 0,2 0,4 2,6 4,7 10–17 20–30
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Nedanstående finansiella information är baserad på Bolagets reviderade årsredovisningar för  
perioden 2008–2011, varav årsredovisningen 2011 är bilagd i detta memorandum.

Bolagets årsredovisningar upprättades 2008-2010 i enlighet med årsredovisningslagen och bfnar 

2008:1 »Årsredovisning i mindre aktiebolag«. Sedan Bolaget under 2011 ändrats till publikt bolag 
upprättades årsredovisningen 2011 i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 

allmänna råd. Övriga redovisningsprinciper framgår av årsredovisningen.

RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG 2011 2010 2009 2007/2008

NETTOOMSÄTTNING 1 447 639 628 740 - 10 000
RÖRELSENS KOSTNADER    
UNDERKONSULTER -933 100 -434 400 - -
ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER -677 025 -272 951 -47 526 -38 156
PERSONALKOSTNADER -28 176 - - -
RÖRELSERESULTAT -190 662 -78 611 -47 526 -28 156
FINANSIELLA POSTER 213 653 12 701 1 670 2 593

ÅRETS RESULTAT 22 991 -65 910 -45 856 -25 563

BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31

TILLGÅNGAR    
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 48 743 - - -
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 4 375 951 2 539 462 372 320 111 100
VARULAGER 282 964 68 795 64 586 -
ÖVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 1 502 750 1 683 277 540 974 365 344

SUMMA TILLGÅNGAR 6 210 408 4 264 534 977 880 476 444

EGET KAPITAL OCH SKULDER    
EGET KAPITAL 6 013 378 3 948 853 953 821 474 437
LÅNGFRISTIGA SKULDER - - - -
KORTFRISTIGA SKULDER 197 030 315 681 24 059 2 007

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 210 408 4 264 534 977 880 476 444

NYCKELTAL 2011 2010 2009 2007/2008

NETTOOMSÄTTNING 1 447 639 628 740 - 10 000
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 22 991 -65 910 -45 856 -25 563
BALANSOMSLUTNING 6 210 408 4 264 534 977 880 476 444
SOLIDITET 97 % 93 % 98 % 100 %
BOKFÖRT SUBSTANSVÄRDE PER AKTIE 1,50 1,56 1,00 0,95
MARKNADSVÄRDERAT SUBSTANSVÄRDE PER AKTIE 2,06 1,86 1,12 0,90
AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL 29 % 22 % 12 % NEG

    

FINANSIELL INFORMATION

definitioner 

Soliditet

Eget kapital dividerat med balansomslutningen.

Bokfört substansvärde per aktie

Bokfört eget kapital dividerat med antalet aktier.
 
Marknadsvärderat substansvärde per aktie

Bokfört eget kapital, justerat för marknadsvärdet 
på innehaven,  dividerat med antalet aktier.
 
Avkastning på totalt kapital

Redovisat resultat, justerat för marknadsvärdet 
på innehaven, dividerat med genomsnittlig 
balansomslutning. Företagets mål för avkast-
ning på totalt kapital är minst 10 %, med hänsyn 
tagen till verkligt värde på investeringarna.

inVesteringar

Den 31 december 2011 hade Nordic Whisky 
Capital gjort fyra stycken investeringar:

INVESTERING INVESTERAT BELOPP

BOX DESTILLERI AB 3 267 109

MACKMYRA SVENSK WHISKY AB 1 091 692

WHISKY PÅ FAT (INKLUSIVE EKFAT) 256 373

BUTELJERAD WHISKY I BEGRÄNSADE UPPLAGOR 75 334

TOTALT 4 690 508
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toM as janson 

Styrelseledamot sedan 2012

Styrelseordförande 2007–2012

Född: 1963

Innehav: 310 000 a-aktier, 109 000 b-aktier

Tomas har mer än 20 års erfarenhet inom business controlling. 
Han har arbetat i flera olika företag med olika aspekter av det 
området. Sedan 1997 är han ekonomidirektör och medlem av 
ledningsgruppen på sbs tv ab (Kanal 5 och Kanal 9). Han är 
där ansvarig för optimeringen av vinsten och för kommunika-
tion med bolagets ägare. Han är ledamot ett antal bolagsstyrelser.

anders l arsson 

Styrelseordförande sedan 2012

Styrelseledamot 2007-2012

Född: 1964

Innehav: 255 000 a-aktier, 100 000 b-aktier

Anders är civilekonom med stor erfarenhet av finansiering och 
företagsöverlåtelser. Med erfarenhet från posten som vice vd 
och finansdirektör för två svenska börsnoterade bolag, först 
FastPartner och nu Ruric, är han väl insatt i kapitalmarknaden 
och dess noteringskrav, samt även i riskkapitalverksamhet. 
Anders är medlem i ett antal bolagsstyrelser, dels som före-
dragande och dels som ledamot.

ST YRELSE, ORGANISATION OCH REVISOR

st yrelse

Nordic Whisky Capitals styrelse består av fem styrelseledamöter utan suppleanter. 
Styrelseledamöterna är valda för tiden till och med årsstämman 2013. Styrelsen består av de 

fyra huvudägarna och en representant för den störste ägaren utanför huvudägargruppen. 
Innehav, som avser både eget innehav och genom bolag, gäller 2011-12-31.

håk an jarskog 

Styrelseledamot och vd sedan 2007

Född: 1962

Innehav: 310 000 a-aktier, 348 015 b-aktier

Håkan är civilekonom med bakgrund som revisor. Han har 
därefter i många år drivit ett konsultbolag inom småföretags-
utveckling, finansiell styrning och kontroll samt due diligence-
granskningar. Han arbetar sedan bolaget grundades 2007 som 
vd för Nordic Whisky Capital och är styrelseordförande i  
Box Destilleri ab.

l ars ragnå 

Styrelseledamot sedan 2008

Född: 1963

Innehav: 155 000 a-aktier, 265 000 b-aktier

Lars har mångårig erfarenhet av marknadsföring, varumärken 
och försäljning. Efter närmare femton år med marknadsansvar 
på en rad tillverkande företag driver han sedan åtta år tillbaka 
en egen reklambyrå, Grand Annonsbyrå. Där är han vd och 
projektledare och jobbar med kommunikations- och säljstra-
tegier för företag i vitt skilda branscher, med allt från industri-
produktion till snabbrörliga konsumentprodukter.

åse bäck Vall

Styrelseledamot sedan 2012

Född: 1969

Innehav: 0

Åse är civilekonom med flerårig erfarenhet som business  
controller och projektledare inom ekonomi/it. Hon arbetar  
nu inom one Nordic ab som verksamhetsutvecklare med fokus 
på effektivisering och utveckling av administrativa processer 
samt systemstöd. Åse tillträdde som styrelseledamot i Nordic 
Whisky Capital i mars 2012.
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operatiV organisation

Nordic Whisky Capital ligger på Kungsholmen i 
Stockholm. Bolaget hyr ett fullt utrustat kontor 
samt en lagerlokal av Jarskog Förvaltning ab. 
Hyresersättningen beräknas för den faktiska 
tid som vd arbetat för Nordic Whisky Capital. 
Det är en praktisk, billig och stabil lösning av 
lokalfrågan. För 2011 uppgick hyresersättningen 
till 49 660 kronor.
 Eftersom Nordic Whisky Capital inte själva 
driver verksamhet utan främst investerar i rö-
relsedrivande bolag kan den operativa organisa-
tionen hållas mycket liten. Två personer arbetar 
permanent i Bolaget, Håkan Jarskog (vd) och 
Lars Ragnå. Båda två är huvudägare i Bolaget 
och arbetar deltid. De har möjlighet att med stor 
flexibilitet avsätta den tid som behövs för Nordic 
Whisky Capital. Genom den flexibiliteten i 
arbetstid kan Bolaget växa utan att riskera att 
fastna i höga fasta kostnader. 
 Övriga huvudägare är aktiva och utför speci-
fika arbetsinsatser. Vi har också vid behov anlitat 
aktieägare och andra till Bolaget närstående per-
soner för specifika uppgifter. I framtiden hoppas 
vi att kunna dra nytta av nya aktieägare i större 
eller mindre utsträckning.
 Både Håkan Jarskog och Lars Ragnå har 
möjlighet att avsätta mer tid för arbete i Nordic 
Whisky Capital. Bolaget har också tillgång till 
andra personer för arbetsinsatser. Detta gör att 
brist på personella resurser inte kommer att 
utgöra någon begränsning för Bolagets fortsatta 
tillväxt.

re Visor

Johan Pharmanson, auktoriserad revisor på bdo, 
är revisor i Bolaget. 

ersät tningar till st yrelseleda Möter, 
ledande befat tningshaVare och öVrig
personal

Till styrelsen utgår ersättning enligt beslut på 
årsstämma. Vid årsstämman 2011 beslutades att 
styrelsearvodet fastställs till ett halvt basbelopp 
per ledamot och att inget styrelsearvode utgår 
till vd.
 Bolaget har inga anställda. Ersättningar till 
vd och närstående (främst Lars Ragnå) regleras  
i Bolagets ersättningspolicy enligt följande:
 ”vd är inte anställd utan ersätts med timar-
vode mot faktura. Timarvodet bestäms årligen 
av styrelsen. Timarvode utgår för all nedlagd tid 
för Nordic Whisky Capital, minskat med even-
tuella styrelsearvoden från ägda bolag och andra 
arvoden som vd uppburit genom sin tjänst i 
Bolaget. Ersättning för intäktsgenererande kon-
sultuppdrag hanteras separat.
 vd har möjlighet att anlita närstående för 
arbete för Nordic Whisky Capital. Samma tim- 
arvode utgår då som för vd. Ersättning för 
intäktsgenererande konsultuppdrag hanteras 
separat.”
 För 2011 har styrelsen bestämt timarvodet 
till 700 kronor.
 Den totala ersättningen till verkställande 
direktören för 2011 uppgick till 687 600 kronor, 
varav 464 800 kronor avsåg intäktsgenererande 
konsultuppdrag. 
 Den totala ersättningen till övriga huvud-
ägare/styrelseledamöter (exklusive styrelsearvo-
den) för 2011 uppgick till 405 600 kronor, varav  
386 000 kronor avsåg intäktsgenererande kon-
sultuppdrag.
 Utfärdade optionsrätter ger rätt för vd att 
under perioden 2014-09-01 – 2014-09-30 nyteck-
na 72 000 aktier, serie b, för 1 krona per aktie.
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konVertibl a l ån och op tionsrät ter

Det finns för närvarande inga utestående konver-
tibla lån. Utfärdade optionsrätter ger rätt för vd 

Håkan Jarskog att under perioden 2014-09-01 – 

2014-09-30 nyteckna 72 000 aktier av serie b för 
1 krona per aktie.

ägarförhåll anden

Huvudägare i Bolaget är de fyra a-aktieägarna 
Håkan Jarskog (genom bolag), Tomas Janson, 
Anders Larsson och Lars Ragnå (genom bolag). 
Alla är medlemmar i styrelsen och är aktiva 
ägare. Huvudägarna innehar före företrädese-
missionen 45 procent av kapitalet och 84 procent 
av rösterna. Större ägare är också Lars Bäckvall 
(genom bolag) som innehar 11 procent av kapi-
talet och 4 procent av rösterna. Bolaget hade den 
31 december 2011 41 stycken aktieägare.

AKTIE OCH ÄGARE

ÅR TRANSAKTION KVOT- EMMISIONS- FÖRÄNDRING  TOTALT ANTAL VARAV VARAV ÖKNING AV TOTALT
  VÄRDE KURS ANTAL AKTIER AKTIER SERIE A SERIE B AKTIEKAPITALET AKTIEKAPITAL

2007 BOLAGETS
 BILDANDE 1 1,00 500 000 500 000 500 000 0 500 000 500 000

2008 NYEMISSION 1 1,00 360 000 860 000 860 000 0 360 000 860 000

2009 NYEMISSION 1 1,10 90 000 950 000 950 000 0 90 000 950 000

2010 NYEMISSION 1 2,00 1 580 000 2 530 000 1 030 000 1 500 000 1 580 000 2 530 000

2011 NYEMISSION 1 1,40 1 487 750 4 017 750 1 030 000 2 987 750 1 487 750 4 017 750

2012 FÖRELIGGANDE
 NYEMISSION 1 1,90 3 214 200 7 231 950 1 030 000 6 201 950 3 214 200 7 231 950

2012 ÖVERTECKNINGS-
 OPTION 1 1,90 1 300 000 8 531 950 1 030 000 7 501 950 1 300 000 8 531 950

ak tier och ak tiek apital

Totalt aktiekapital före företrädesemissionen, är 4 017 750 kronor fördelat på 1 030 000 aktier av  
serie a och 2 987 750 aktier av serie b. Aktiernas kvotvärde är 1 krona per aktie. En aktie av serie a 

ger rätt till tio röster och en aktie av serie b ger rätt till en röst. Aktierna är kontoförda av Euroclear 
Sweden ab. isin-kod är se0004390771 för a-aktierna och se0004390789 för b-aktierna.

 Sedan Bolaget bildades har aktiekapitalet förändrats enligt nedanstående tabell:

utdelningspolicy

Styrelsen har beslutat om följande utdelningspolicy:
»Nordic Whisky Capital ska normalt dela ut 50 % 
av årsvinsten. Hänsyn ska dock tas till företagets 
ställning och till investeringsmöjligheter.«
 Ingen utdelning förutses under de närmaste 
tre verksamhetsåren.

handel

Bolagets b-aktie är listad på den inofficiella 
marknadsplatsen Inoff.nu. På Inoff.nu kan 
köpare och säljare annonsera köp- och säljorder 
och få hjälp med clearing efter avslut. Styrelsen 
har bedömt att med nuvarande antal ägare och 
marknadsvärde är Inoff.nu en lämplig första 
handelsmöjlighet. Varefter antalet aktieägare 
och marknadsvärde ökar planerar styrelsen att 
vidareutveckla handeln i Bolagets b-aktie.

ÄGARE A-AKTIER B-AKTIER KAPITAL % RÖSTER %

JARSKOG FÖRVALTNING AB 310 000 348 015 16 26

TOMAS JANSON 310 000 109 000 10 24

ANDERS LARSSON 255 000 100 000 9 20

DIVISI KONSULT AB 155 000 265 000 10 14

POULARDE AB  455 000 11 4

ALBENA MELIN  185 000 5 1

AB GESPANN  170 000 5 1

ÖVRIGA  1 355 735 34 10

SUMMA 1 030 000 2 987 750 100 100

Tabellen nedan visar aktiefördelningen den 31 december 2011, före företrädesemissionen.
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Whiskyfat

Nordic Whisky Capital fyllde under december 
2011 ett 100 litersfat av ungersk bergek med 
rökigt nydestillat från Box Destilleri. 
 Den ungerska bergeken (Querqus petraea) 
har länge använts i fat för lagring av vin men 
inte tidigare för mognadslagring av whisky. 
De tester som Box gjort med snabblagring på 
mindre fat tyder dock på att det kommer att bli 
en fantastiskt spännande whisky. Box ungerska 
lagring har varit såväl ett stort samtalsämne 
som prisvinnare under vinterns whiskymässor. 
Enligt roger melander, destillerichef på Box, 
kommer den färdiga whiskyn att ha »en djupt 
roströd kulör och en smak präglad av söt vanilj 
men också en del bittra toner av mörk choklad«. 
 För alla som tecknar sig för aktier i nyemis-
sionen erbjuder vi andelar i detta unika fat. Varje 
post om 5 000 aktier (9 500 kronor) ger rätt att 
teckna en andel om en flaska av emissionsfatet.
Under lagringstiden kommer andelsägarna att 
följa whiskyns utveckling, till exempel genom 
provsmakning av fatprover på bolagsstämman, 
vid aktieägarresor till Box Destilleri och kanske 
på andra sätt. Att följa vårt fat fungerar som 
en utbildning i processen från destillering till 
buteljerad whisky.

Fatet ligger i Box Destilleris lager och buteljeras 
när styrelsen i Nordic Whisky Capital, i samråd 
med destillerichefen på Box, bedömer att whiskyn 
är färdig att buteljera. Beräknad lagringstid är 3–5 
år. Efter buteljering levereras varje andelsägares 
flaskor till valfritt Systembolag. Då betalas också 
flaskorna.
 Vid bokning av andelar i emissionsfatet betalas 
en fathyra på 100 kronor (inklusive moms) per 
flaska. Fathyran återbetalas inte om du väljer att 
inte köpa whiskyn när den buteljeras.  
 När whiskyn hämtas ut på Systembolaget 
kostar varje flaska om 50 cl 385 kronor.

ak tie ägarresa

Den 14–15 september arrangerar Nordic Whisky 
Capital en aktieägarresa till Box Destilleri. 
 I den hundra år gamla destilleribyggnaden 
vid Ångermanälvens strand möts vi av destilleri-
chefen och får en genomgång av tillverkningen. 
Vi går därefter ut i lagerhuset och hälsar på vårt 
eget och alla andra fat som ligger för mognads-
lagring där. Självfallet ska vi också ta ut några 
fatprover för provsmakning. På kvällen blir det 
en riktigt annorlunda whiskyprovning följd av 
en trerätters middag och övernattning på Hotell 
Höga Kusten. 
 Ett mer detaljerat program kommer att gå ut 
till samtliga aktieägare senare under våren.

EMISSIONSERBJUDANDE
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Beskrivningar av Nordic Whisky Capitals verk-
samhet och marknadsförutsättningar och deras 
inverkan på Bolagets ekonomiska utsikter är 
baserade på Bolagets egna bedömningar.  
Bolaget kan påverka eller motverka vissa riskfak-
torer hänförliga till den löpande verksamheten, 
medan andra riskfaktorer kan ligga helt eller delvis 
utanför Bolagets kontroll.  
 Ägande av aktier är per definition alltid förenat 
med risk och innehavare av aktier i Nordic Whisky 
Capital uppmanas därför att, utöver den inform-
ation som lämnas i detta memorandum, göra sin 
egen bedömning av nedan nämnda och andra 
potentiella riskfaktorers betydelse för Bolagets 
verksamhet och framtida utveckling.  

risker förenade Med
inVesteringsVerksaMheten

Investeringar i aktier är riskfyllda. Aktiers värde 
kan stiga såväl som sjunka. Nordic Whisky Capital 
investerar främst i onoterade aktier vilka är för-
enade med hög risk, vilket ställer höga krav på 
förvaltningen. Inga garantier kan lämnas för att 
Bolaget är framgångsrikt i sina investeringar och 
investerare löper därför risk att förlora hela eller 
delar av sin investering.

Marknads- och konjunkturrisker

Nordic Whisky Capital är exponerat för mark-
nads- och konjunkturrisker eftersom Bolaget in-
vesterar i aktier. Värdet på de aktier som Bolaget 
investerat i, och därmed också värdet på Nordic 

Whisky Capitals aktier, kan komma att påverkas 
negativt av förändringar på de marknader som 
dess portföljbolag verkar på eller av försämrad 
konjunktur.

beroende aV nyckelpersoner

Nordic Whisky Capital är i hög grad beroende 
av nyckelpersoner. Förlust av nyckelmedarbetare 
kommer att utsätta företaget för påfrestningar, 
vilka kan leda till negativa effekter i Bolagets 
utveckling. 

utdelning

Ingen utdelning har hittills lämnats av Nordic 
Whisky Capital och det finns inga garantier 
för att utdelning kommer att kunna lämnas i 
framtiden. Bolaget planerar ingen utdelning de 
närmaste tre åren.

aktiens kursutVeckling och likViditet

Nordic Whisky Capitals b-aktie är listad på den 
inofficiella handelsplatsen Inoff.nu, med begränsad 
likviditet i aktien jämfört med en reglerad mark-
nad. En avsaknad av en likvid handel i aktien 
kan innebära svårigheter att sälja ett aktieinne-
hav och kan negativt påverka det pris till vilket 
ett aktieinnehav kan realiseras. Inga garantier 
kan lämnas för att Bolagets planer på att vidareut-
veckla handeln i Bolagets b-aktie varefter antalet 
aktieägare och marknadsvärde ökar kommer att 
realiseras.

RISKFAKTORER

Nedan anges några av de riskfaktorer som kan få betydelse för Nordic Whisky Capitals framtida 
utveckling. Riskfaktorerna är inte sammanställda i ordning efter betydelse eller potentiell ekonomisk 

inverkan på Bolaget. De skall inte heller ses som uttömmande utan utgör endast exempel.

VerksaMheten

Allmänt om verksamheten

Nordic Whisky Capitals affärsidé är att investera 
i whiskyrelaterade företag, eller andra whisky-
relaterade tillgångar, i Sverige och övriga Norden 
eller med kopplingar till Norden.
 Vi ser en stor potential i att utveckla stabila 
och lönsamma företag i whiskybranschen. 
Förutom den finansiella investeringen bidrar 
Nordic Whisky Capital också med kunskap om 
branschen, affärserfarenhet och erfarenhet av 
finansieringslösningar.
 Nordic Whisky Capital investerar i en enda 
bransch, whiskybranschen. Vi kan lägga all energi 
på att utveckla vår kunskap om branschen och 
på att följa företagen i branschen. Med vår över-
blick och detaljkunskap kan vi bedöma vilka fö-
retag som har bäst potential och ge bästa möjliga 
stöd till de bolag som vi engagerar oss i. Nordic 
Whisky Capital kan investera på flera olika sätt:

- Vi gör rent finansiella investeringar i etablerade  
 företag där vi inte alls är aktiva. 
- Vi investerar i företag som startats och drivs av 
 en eller flera grundare. Företagen är i varierande  
 grad etablerade och stabila. Vi engagerar oss i  
 viss utsträckning i bolagen, till exempel som  
 styrelseledamöter.
- Vi bidrar till att starta nya företag. Det finns dock  
 alltid en eller flera externa nyckelpersoner som  
 driver företagen. Det krävs ett stort engagemang  
 från oss men vi är aldrig operationella i bolagen.

inVesteringar

Box Destilleri AB

Nordic Whisky Capitals största investering är 
Box Destilleri ab (tidigare Ådalen Destilleri ab). 
Bolaget äger 12 procent av rösterna i Box, vilket 
gör oss till den näst största ägaren. De tre största 
ägarna i Box, med tillsammans drygt 40 procent 
av rösterna, har ett mycket nära och förtroende-
fullt samarbete.
 Box har ungefär 650 aktieägare och under 
september 2011 påbörjades handel med Box aktie 
på Alternativa aktiemarknaden.
 Box är för närvarande den näst största whisky- 
producenten i Sverige, efter Mackmyra. Destil-
leriet har en produktionskapacitet på drygt 
100 000 liter ren alkohol per år. Med små till-
läggsinvesteringar kan kapaciteten flerdubblas.
Destilleriet, som är inrymt i ett gammalt kraft-
verk vackert beläget vid Ångermanälvens strand 
utanför Kramfors, togs i bruk under hösten 2010 
och det nydestillat man producerat har redan 
fått fantastiska vitsord.
 Nordic Whisky Capital tar en aktiv roll i såväl 
organisationsuppbyggnad och ekonomistyrning 
som marknadsarbete. På årsstämman i mars 2011 
valdes Håkan Jarskog till styrelseordförande i 
bolaget. Håkan Jarskog har under en del av året 
fungerat som tillförordnad ekonomichef och 
Lars Ragnå fyller för tillfället posten som tillför-
ordnad marknadschef. Nordic Whisky Capital 
fungerade också som rådgivare vid Box fullteck-
nade nyemission 2011.

ÅRSREDOVISNING 2011

FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE

Nordic Whisky Capital ab. Org. nr. 556747-5412. 2011-01-01 – 2011-12-31. 

Styrelsen och verkställande direktören för Nordic Whisky Capital ab (publ), organisationsnummer 
556747-5412, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 – 2011-12-31.
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Mackmyra Svensk Whisky AB

Nordic Whisky Capitals investering i Mackmyra 
är en finansiell investering och vi är inte aktivt 
engagerade i bolaget.
 I december 2011 noterades Mackmyra på 
nasdaq omx First North med sikte på att byta 
till nasdaq omx Stockholm inom några år. 
I samband med noteringen genomfördes en 
nyemission som övertecknades. 
 Nordic Whisky Capital valde att inte teckna 
några aktier i nyemissionen men har efter note-
ringen köpt ytterligare aktier, väsentligt under 
emissionskursen.
 Mackmyra, som grundades i slutet av 90-talet, 
var först i Sverige med att tillverka maltwhisky 
i större skala. Man har genom helt nya idéer för 
marknadsföring och försäljning gjort att svensk 
whisky säljs på helt andra sätt än skotsk whisky. 
Framför allt är det försäljning av destillat på fat 
som varit banbrytande. Företaget är sedan flera 
år lönsamt och lämnar en mindre utdelning.
 Det senaste året har omfattande satsningar 
på en internationell expansion genomförts och i 
december fyrdubblades produktionskapaciteten 
när Mackmyra invigde ett helt nytt destilleri.
 Vi bedömer att bolaget är välskött och har 
intressanta framtidsplaner. Vi tror på en fortsatt 
god utveckling för bolaget även om vi förutser 
att resultatet kommer att pressas under de när-
maste åren. 

Whisky på fat

Under 2011 startade Nordic Whisky Capital en 
ny verksamhet i egen regi. Affärsidén är att köpa 
nydestillat från i första hand svenska destillerier, 
i andra hand nordiska och i tredje hand från 
övriga världen men då enbart om det finns en 
koppling till Norden och nordisk whisky. Lag-
ring sker på egna fat i hyrda lager, främst på det 
destilleri som producerat spriten. 
 Verksamheten drivs tills vidare i egen regi 
men vi planerar att hitta en samarbetspartner 
för att driva det bolag som då bildas för denna 
verksamhet.

Framtida investeringar

Bolaget för löpande diskussioner med ett antal 
företag i olika segment av whiskybranschen som 
vi bedömer som intressanta och som vi övervä-
ger att engagera oss i. Vi förutser att minst en 
ny investering kommer att göras under 2012. 
Dessutom kommer vi att vidareutveckla våra 
nuvarande investeringar.

Årets nyinvesteringar

Tabellen nedan visar årets investeringar.

INVESTERING TYP AV INVESTERING BELOPP TKR

BOX DESTILLERI AB AKTIER 1 566

MACKMYRA SVENSK WHISKY AB AKTIER 253

BUTELJERAD WHISKY LAGER 7

WHISKY PÅ FAT LAGER 256

SUMMA  2 082

finansiering

Under året genomfördes en företrädesemission i 
Bolaget. Emissionen inbringade 2 041 534 kronor 
efter emissionskostnader.
 Den fortsatta expansionen kommer främst 
att finansieras genom eget kapital, även om en 
försiktig belåning kan komma i fråga. En sprid-  
ningsemission planeras under 2012 för att finan-
siera vidareutvecklingen av befintliga invester- 
ingar och nya investeringar. Målsättningen är då  
att öka antalet aktieägare till minst 100 för att 
möjliggöra en fungerande handel i aktien i 
framtiden.

Väsentliga händelser 
efter räkensk apsåret

I januari 2012 listades Nordic Whisky Capitals 
aktie på Inoff.nu, en marknadsplats för onoterade 
aktier. Listningen på Inoff är ett första steg i handel 
i Bolagets aktie.

aktie och ägarförhåll anden

Antalet ägare i Bolaget är 41 stycken. Tabellen 
visar aktiefördelningen den 31 december 2011.

Huvudägare i Bolaget är de fyra a-aktieägarna 
Håkan Jarskog (genom bolag), Tomas Janson, 
Anders Larsson och Lars Ragnå (genom bolag). 
Alla är medlemmar i styrelsen och är aktiva 
ägare. Större ägare är också Lars Bäckvall genom 
Poularde ab.
 Bolagets totala aktiekapital vid utgången av 
2011 var 4 017 750 kronor, fördelat på 1 030 000  
a-aktier och 2 987 750 b-aktier. Aktiernas kvot-
värde är 1 krona per aktie. a-aktierna ger rätt till 
tio (10) röster och b-aktierna ger rätt till en (1) röst. 
 För att möjliggöra handel i Bolagets aktie och 
förbättra möjligheterna till kapitalanskaffning 
beslutade årsstämman 2011 att ombilda Bolaget 
från privat till publikt och att införa ett avstäm-
ningsförbehåll i bolagsordningen. 
 Från och med december 2011 är Nordic 
Whisky Capital avstämningsbolag och aktien är 
ansluten till Euroclear (före detta vpc).

st yrelsens arbete

Nordic Whisky Capitals styrelsen har under 
året bestått att fyra ledamöter valda av årsstäm-
man. Verkställande direktören ingår i styrelsen. 
Styrelsens arbete regleras av en årligen fastställd 
arbetsordning.  Inga styrelseutskott har utsetts.
Under 2011 har styrelsen hållit nio protokoll-
förda möten.

ÄGARE A-AKTIER B-AKTIER KAPITAL % RÖSTER%

JARSKOG
FÖRVALTNING AB 310 000 348 015 16 26

TOMAS JANSON 310 000 109 000 10 24

ANDERS LARSSON 255 000 100 000 9 20

DIVISI KONSULT AB 155 000 265 000 10 14

POULARDE AB  455 000 11 4

ALBENA MELIN  185 000 5 1

AB GESPANN  170 000 5 1

ÖVRIGA  1 355 735 34 10
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definitioner 

Soliditet

Eget kapital dividerat med balansomslutningen.

Bokfört substansvärde per aktie

Bokfört eget kapital dividerat med antalet aktier.
 
Marknadsvärderat substansvärde per aktie

Bokfört eget kapital, justerat för marknadsvärdet 
på innehaven, dividerat med antalet aktier.
 
Avkastning på totalt kapital

Redovisat resultat, justerat för marknadsvärdet 
på innehaven, dividerat med genomsnittlig 
balansomslutning. Företagets mål för avkast-
ning på totalt kapital är minst 10 %, med hänsyn 
tagen till verkligt värde på investeringarna.

resultatdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står  
följande vinstmedel:

Överkursfond 2 079 726 

Balanserat resultat -107 089 
Årets resultat 22 991 

Totalt 1 995 628

Styrelsen föreslår att tillgängliga vinstmedel  
disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning 1 995 628

Totalt 1 995 628

FLERÅRSÖVERSIKT 2011 2010 2009 2007/2008

NETTOOMSÄTTNING 1 447 639 628 740 - 10 000

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 22 991 -65 910 -45 856 -25 563

BALANSOMSLUTNING 6 210 408 4 264 534 977 880 476 444

SOLIDITET 97 % 93 % 98 % 100 %

BOKFÖRT SUBSTANSVÄRDE PER AKTIE 1,50 1,56 1,00 0,95

MARKNADSVÄRDERAT SUBSTANSVÄRDE PER AKTIE 2,06 1,86 1,12 0,90

AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL 29 % 22 % 12 % NEG

 NOT 2011 2010

NETTOOMSÄTTNING  1 447 639 628 740

RÖRELSENS KOSTNADER   

UNDERKONSULTER  -933 100 -434 400

ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER  -677 025 -272 951

PERSONALKOSTNADER 1 -28 176 -

SUMMA RÖRELSEKOSTNADER  -1 638 301 -707 351

RÖRELSERESULTAT  -190 662 -78 611

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER   

RESULTAT FRÅN ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG  156 823 -

RESULTAT FRÅN ÖVRIGA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  35 374 10 220

ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER  27 855 2 481

RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER  -6 399 -

SUMMA FINANSIELLA POSTER  213 653 12 701

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  22 991 -65 910

SKATTER   

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT  - -

ÅRETS RESULTAT  22 991 -65 910

RESULTATRÄKNING
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TILLGÅNGAR NOT 2011 12 31 2010 12 31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   

INVENTARIER 2 48 743 -

SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   48 743 -

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   

ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG 3 2 766 109 1 200 000

FORDRINGAR HOS INTRESSEFÖRETAG 4 501 000 501 000

ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV 5 1 091 692 838 462

ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR  17 150 -

SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   4 375 951 2 539 462

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  4 424 694 2 539 462

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   

VARULAGER M.M.   

VAROR UNDER TILLVERKNING  207 630 -

HANDELSVAROR  75 334 68 795

SUMMA VARULAGER  282 964 68 795

KORTFRISTIGA FORDRINGAR   

KUNDFORDRINGAR  234 385 304 354

FORDRINGAR HOS INTRESSEFÖRETAG  600 000 200 000

ÖVRIGA FORDRINGAR  22 139 60 824

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER  - 154 400

SUMMA KORTFRISTIGA FORDRINGAR  856 524 719 578

KASSA OCH BANK   

KASSA OCH BANK  646 226 936 699

SUMMA KASSA OCH BANK  646 226 936 699

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  1 785 714 1 725 072

SUMMA TILLGÅNGAR  6 210 408 4 264 534

BAL ANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER NOT 2011 12 31 2010 12 31

EGET KAPITAL 6  

BUNDET EGET KAPITAL   

AKTIEKAPITAL  4 017 750 2 530 000

SUMMA BUNDET EGET KAPITAL  4 017 750 2 530 000

FRITT EGET KAPITAL   

ÖVERKURSFOND  2 079 726 1 525 942

BALANSERAT RESULTAT  -107 089 -41 179

ÅRETS RESULTAT  22 991 -65 910

SUMMA FRITT EGET KAPITAL  1 995 628 1 418 853

SUMMA EGET KAPITAL  6 013 378 3 948 853

KORTFRISTIGA SKULDER   

LEVERANTÖRSSKULDER  78 785 301 875

ÖVRIGA SKULDER  12 769 13 806

UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER  105 476 -

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER  197 030 315 681

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  6 210 408 4 264 534

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

STÄLLDA SÄKERHETER  Inga Inga

ANSVARSFÖRBINDELSER
Borgensförbindelser för intresseföretag  1 050 000  -
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TILL ÄGGSUPPLYSNINGAR NOTER

redoVisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet
och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Fordringar har efter individuell värdering upptagit
till belopp varmed de beräknas inflyta.

Materiella anläggningstillgångar redovisas
till anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar.

De skrivs av över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Ekfat, 10 år

1. PERSONAL 2011 2010

MEDELANTALET ANSTÄLLDA  

KVINNOR 0 0

MÄN 0 0

TOTALT 0 0

  

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR  

STYRELSE OCH VD 20 000 0

TOTALT 20 000 0

  

SOCIALA KOSTNADER  

STYRELSE OCH VD 6 284 0

TOTALT 6 284 0

  

SUMMA LÖNER, ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER 26 284 0

TILL STYRELSELEDAMÖTERNA ANDERS LARSSON OCH LARS RAGNÅ 
HAR UTBETALATS ERSÄTTNING PÅ 10 000 KRONOR VARDERA.

2. INVENTARIER 2011 2010

INGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN 0 0

INKÖP 48 743 0

UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN 48 743 0

  

INGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR 0 0

ÅRETS AVSKRIVNINGAR 0 0

UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR 0 0

  

UTGÅENDE BALANS 48 743 0

INVENTARIERNA BESTÅR AV EKFAT FÖR MOGNADSLAGRING AV WHISKY. 
FATEN TOGS I BRUK I DECEMBER OCH INGA AVSKRIVNINGAR HAR DÄRFÖR GJORTS 2011.
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3. ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

ANSKAFFNINGSVÄRDEN 2011 2010

INGÅENDE ANSKAFFNINGSVÄRDEN 1 200 000 0

INKÖP 1 566 109 1 200 000

UTGÅENDE ANSKAFFNINGSVÄRDEN 2 766 109 1 200 000

BOLAG ORG. NR ANTAL KAPITAL- RÖST- EGET RESULTAT REDOVISAT 
  ANDELAR ANDEL ANDEL KAPITAL  VÄRDE

BOX DESTILLERI AB, KRAMFORS 556729-2593 214 821 11 % 12 % 6 227 550 -2 013 734 2 766 109

TOTALT       2 766 109

EGET KAPITAL OCH RESULTAT AVSER 2010.

AKTIE ANTAL MARKNADSVÄRDE REDOVISAT VÄRDE

BOX DESTILLERI AB 214 821 5 155 704 2 766 109

TOTALT  5 155 704 2 766 109

MARKNADSVÄRDET ÄR BASERAT PÅ HANDELSKURSEN PÅ 
ALTERNATIVA AKTIEMARKNADEN VID HANDEL I DECEMBER 2011.

4. FORDRINGAR HOS INTRESSEFÖRETAG

ANSKAFFNINGSVÄRDEN 2011 2010

INGÅENDE ANSKAFFNINGSVÄRDEN 501 000 0

INKÖP 0 501 000

UTGÅENDE ANSKAFFNINGSVÄRDEN 501 000 501 000

5. ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

ANSKAFFNINGSVÄRDEN 2011 2010

INGÅENDE ANSKAFFNINGSVÄRDEN 838 462 372 320

INKÖP 253 230 466 142

UTGÅENDE ANSKAFFNINGSVÄRDEN 1 091 692 838 462

AKTIE ANTAL MARKNADSVÄRDE REDOVISAT VÄRDE

MACKMYRA SVENSK WHISKY AB 16 124 967 440 1 091 692

TOTALT  967 440 1 091 692

6. FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL     

ANTAL A-AKTIER: 1 030 000 STYCKEN . ANTAL B-AKTIER: 2 987 750 STYCKEN     

 AKTIE- ÖVERKURS- BALANSERAT ÅRETS TOTALT
 KAPITAL FOND RESULTAT RESULTAT

BELOPP VID ÅRETS INGÅNG 2 530 000 1 525 942 -41 179 -65 910 3 948 853

RESULTATDISPOSITION ENLIGT ÅRSSTÄMMAN     

BALANSERAS I NY RÄKNING   -65 910 65 910 -

NYEMISSION 1 487 750 553 784   2 041 534

ÅRETS RESULTAT    22 991 22 991

BELOPP VID ÅRETS UTGÅNG 4 017 750 2 079 726 -107 089 22 991 6 013 378

UTFÄRDADE OPTIONSRÄTTER GER RÄTT FÖR HÅKAN JARSKOG ATT UNDER
PERIODEN 2014-09-01 - 2014-09-30 NYTECKNA 72 000 AKTIER, SERIE B, FÖR 1 KRONA PER AKTIE.

Stockholm  2012-02-06

Min revisionsberättelse har avgivits 2012-02-10

kjell morberg

Auktoriserad revisor

tomas janson

Ordförande
anders larsson

lars ragnå håkan jarskog

vd
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rapport oM andra kraV enligt 
l agar och andra förfat tningar 

Utöver min revision av årsredovisningen har jag 
även reviderat förslaget till dispositioner beträf-
fande bolagets vinst samt styrelsens och verkstäl-
lande direktörens förvaltning för Nordic Whisky 
Capital ab (publ.) för år 2011-01-01 – 2011-12-31. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst, och 
det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för förvaltningen enligt aktie-
bolagslagen. 

Revisorns ansvar 

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala 
mig om förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst och om förvaltningen på grundval 
av min revision. Jag har utfört revisionen enligt 
god revisionssed i Sverige. 
 Som underlag för mitt uttalande om sty-
relsens förslag till dispositioner beträffande 
bolagets vinst har jag granskat om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen. 
 Som underlag för mitt uttalande om ansvars-
frihet har jag utöver min revision av årsredovis-
ningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i bolaget för att kunna bedöma 
om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. 

Jag har även granskat om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören på annat sätt har 
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovis-
ningslagen eller bolagsordningen. 
 Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat 
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
mina uttalanden. 

Uttalanden 

Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Upplands Väsby 2012-02-17

kjell morberg

Auktoriserad revisor

rapport oM årsredoVisningen 

Jag har reviderat årsredovisningen
för Nordic Whisky Capital ab (publ.)  
för år 2011-01-01 – 2011-12-31. 

Styrelsens och verkställande direktörens 
ansvar för årsredovisningen 

Det är styrelsen och verkställande direktören som 
har ansvaret för att upprätta en årsredovisning 
som ger en rättvisande bild enligt årsredovis-
ningslagen och för den interna kontroll som 
styrelsen och verkställande direktören bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovis-
ningen på grundval av min revision. Jag har 
utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing och god revisionssed i Sverige. 
Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska 
krav samt planerar och utför revisionen för att 
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter. 
 En revision innefattar att genom olika åtgär- 
der inhämta revisionsbevis om belopp och annan 
information i årsredovisningen. Revisorn väljer 
vilka åtgärder som ska utföras, bland annat ge-
nom att bedöma riskerna för väsentliga felaktig-

heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedöm-
ning beaktar revisorn de delar av den interna 
kontrollen som är relevanta för hur bolaget upp-
rättar årsredovisningen för att ge en rättvisande 
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som 
är ändamålsenliga med hänsyn till omständig-
heterna, men inte i syfte att göra ett uttalande 
om effektiviteten i bolagets interna kontroll. 
En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper 
som har använts och av rimligheten i styrelsens 
och verkställande direktörens uppskattningar 
i redovisningen, liksom en utvärdering av den 
övergripande presentationen i årsredovisningen. 
 Jag anser att de revisionsbevis jag har inhäm-
tat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund 
för mina uttalanden. 

Uttalanden 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av bolagets finansiella ställning per den 31 
december 2011 och av dess finansiella resultat för 
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 
 Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen. 

REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsstämman i Nordic Whisky Capital ab (publ.)
Org.nr. 556747-5412
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§ 1 bol agets firM a

Bolagets firma är Nordic Whisky Capital ab 
(publ). Bolaget är publikt.

§ 2 säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun

§ 3 Verksa Mhet

Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta 
aktier eller andra finansiella instrument i bolag 
vars verksamhet är relaterad till spritdrycker, 
köp och försäljning av spritdrycker, köp och 
försäljning av tillbehör och produktionsutrust-
ning relaterade till spritdrycker, tillhandahålla 
tjänster och anordna arrangemang relaterade till 
spritdrycker, samt därmed förenlig verksamhet. 

§ 4 ak tiek apital

Aktiekapitalet ska vara lägst 2 500 000 kronor 
och högst 10 000 000 kronor. 

§ 5 antal ak tier; ak tiesl ag

Antalet aktier ska vara lägst 2 500 000 stycken 
och högst 10 000 000 stycken. Aktier kan utges i 
två serier, serie a och serie b. Vardera aktieslaget 
ska kunna utges till högst hela aktiekapitalet. En 
aktie av aktieslaget a ger rätt till tio röster och 
en aktie av aktieslaget b ger rätt till en röst vid 
omröstning på bolagsstämma.

Beslutar bolaget att genom kontantemission 
eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie 
a och serie b, ska ägare av aktier av serie a och 
serie b äga företrädesrätt att teckna nya aktier 
av samma aktieslag i förhållande till det antal 
aktier innehavaren förut äger (primär företrä-
desrätt). Aktier som inte tecknats med primär 
företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare 
till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte 
de sålunda erbjudna aktier räcker för den teck-
ning som sker med subsidiär företrädesrätt ska 
aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande 
till det antal aktier de förut äger och i den mån 
detta inte kan ske genom lottning.
 Beslutar bolaget att genom kontantemission 
eller kvittningsemission ge ut aktier endast av 
serie a eller serie b, ska samtliga aktieägare, oav-
sett om deras aktier är av serie a eller serie b, äga 
företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande 
till det antal aktier de förut äger.
 Beslutar bolaget att genom kontantemission 
eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner 
eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt 
att teckna teckningsoptioner som om emis-
sionen gällde de aktier som kan komma att 
nytecknas på grund av optionsrätten respektive 
företrädesrätt att teckna konvertibler som om 
emissionen gällde de aktier som konvertiblerna 
kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon 
inskränkning i möjligheten att fatta beslut om 
kontant- eller kvittningsemission med avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt.
 Vid ökning av aktiekapitalet genom fond-
emission ska nya aktier emitteras av varje 
aktieslag i förhållande till det antal aktier av 
samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska 
gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till 
nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall 
inte innebära någon inskränkning i möjligheten 
att genom fondemission, efter erforderlig ändring 
av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6 st yrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju 
styrelseledamöter med högst tre suppleanter. 

§ 7 re Visor

För granskning av bolagets årsredovisning och 
räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses en revisor och en 
revisorssuppleant.

§ 8 k allelse till bol agsstä MM a

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom an-
nonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt 
på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall 
annonseras i Dagens Industri. Kallelse till års-
stämma och till extra bolagsstämma där fråga 
om ändring av bolagsordningen skall behandlas 
skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra 
veckor före stämman. Kallelse till annan extra 
bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor 
och senast två veckor före stämman.

§ 9 aVstä Mningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett 
avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) 
om kontoföring av finansiella instrument. Den 
aktieägare eller förvaltare som på avstämnings-
dagen är införd i aktieboken och antecknad 
i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen 
(1998:1479) om kontoföring av finansiella in-
strument eller den som är antecknad på avstäm-
ningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6–8 
nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de 
rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebo-
lagslagen (2005:551).

BOL AGSORDNING

Bolagsordning för Nordic Whisky Capital ab (publ.)
Org.nr. 556747-5412
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§ 10 ärenden på årsstä MM an

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande. 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
3. Val av en eller två justeringsmän. 
4. Prövande av om stämman blivit behörigen 
 sammankallad. 
5. Godkännande av dagordning. 
6.  Framläggande av årsredovisningen och 
 revisionsberättelsen. 
7.  Beslut om 
 a) fastställande av resultaträkningen och 
 balansräkningen 
 b) dispositioner beträffande aktiebolagets 
 vinst eller förlust enligt den fastställda 
  balansräkningen och 
 c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 
 och verkställande direktören när sådan 
 förekommer. 
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och 
 revisorerna. 
9. Val till styrelsen och i förekommande fall 
 av revisorer. 
10. Annat ärende, som ska tas upp på 
 stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) 
 eller bolagsordningen.

§ 11 räkensk apsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari– 
31 december.

§ 12 heMbud

Har en aktie av serie a övergått från en aktieägare 
till annan aktieägare i bolaget eller till en person 
som inte är aktieägare i bolaget har övriga ägare 
av aktier av serie a rätt att lösa aktien. Lösnings-
rätten kan inte utnyttjas för ett mindre antal 
aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren 
av aktien ska genast skriftligen anmäla övergång-
en till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa 
på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien 
samt, där aktien övergått genom köp, uppgift 
lämnas om köpeskillingen. 

När anmälan om en akties övergång har gjorts 
ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till 
varje lösningsberättigad vars postadress är känd 
för aktiebolaget eller eljest känd för bolaget. 
Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade 
att skriftligen framställa lösningsanspråk hos  
aktiebolaget, senast inom två månader räknat 
från anmälan hos styrelsen om övergången.  
Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska 
samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas 
mellan de lösningsberättigade i förhållande till 
deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. 
Återstående aktier fördelas genom lottning av 
aktiebolagets styrelse. 
 Har en aktie som är underkastad lösningsrätt 
överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet mot-
svara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder 
annat. För aktie som hembjuds i övriga fall ska 
lösenbeloppet utgöras av aktiens substansvärde 
enligt den senast fastställda årsredovisningen.
 Lösenbeloppet ska erläggas inom 30 dagar 
från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.
 Vid tvist får den som begärt inlösen väcka 
talan inom en månad från den dag lösningsan-
språket framställdes.
 Under hembudstiden ska överlåtaren ha rätt 
att utöva rösträtt för de hembjudna aktierna.

§ 13 oMVandlingsförbehåll

Om ej inom stadgad tid någon anmäler sig att 
vilja lösa hembjuden aktie eller om fastställt 
lösenbelopp inte erläggs inom föreskriven tid 
ska hembjuden aktie automatiskt omvandlas till 
aktie av serie b, varefter den, som gjort hembudet, 
äger bli registrerad för aktien.
 Om aktie av serie a, vid kontantemission eller 
kvittningsemission, genom subsidiär företrädes-
rätt tecknas av ägare av aktie av serie b ska den 
nyemitterade aktien automatiskt omvandlas till 
aktie av serie b, varefter den, som tecknat aktien, 
äger bli registrerad för aktien

Bolagsordningen antagen 
på årsstämma 2011-06-11
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ANMÄLNINGSSEDEL FÖR TECKNING UTAN STÖD AV TECKNINGSRÄTTER
Aktier av serie b i Nordic Whisky Capital ab (publ)

teckningstid: 2–27 april 2012. teckningskurs: 1,90 kr
tilldelning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota.

lik Viddag: Fem bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota

Fullständig information samt villkor framgår av Emissionsmemorandum utgivet i mars 2012 av styrelsen för Nordic Whisky 
Capital ab (publ). Vid en bedömning av Bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker.  
Varje investerare måste göra sin egen värdering av effekten av dessa risker genom att ta del av tillgänglig information kring 
detta. Memorandumet finns att ladda ner från www.nordicwhisky.se samt www.aktieinvest.se.

a . undertecknad anM äler sig härMed för teckning enligt föl jande:

b. oM tilldelning sker sk a aktierna le Vereras till:

c . na Mn- och adressuppgif ter:

d. skick a in din anM äl an

stycken aktier av serie b i Nordic Whisky Capital ab (publ) till ovan angiven teckningskurs. 
Teckningen sker i poster om 5 000 aktier.

stycken andelar om en flaska i emissionsfatet med de villkor som beskrivs i Emissionsmemo-
randumet. Varje post om 5 000 aktier berättigar till teckning av en andel i emissionsfatet.

obs! Om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller är ett investerarsparkonto, var vänlig kontakta din förvaltare för teckning av dessa aktier.

per post till: per fax till: scannad per e-post till:

Aktieinvest fk ab +46 (0)8 506 517 01 emittentservice@aktieinvest.se
Emittentservice
113 89 Stockholm 

obs! Om teckningen avser fler än 76 000 aktier ska kopia på giltig id-handling bifogas för att anmälningssedeln ska vara giltig. 
För juridisk person ska istället registreringsbevis som styrker firmateckningen, samt kopia på firmatecknares id-handling bifogas. 

undertecknad är medveten om samt medger att:

- Anmälan är bindande, dock kan ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel komma att lämnas utan avseende.
- Aktieinvest fk ab befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som 
 framgår av Emissionsmemorandum utgivet mars 2012 av styrelsen för Nordic Whisky Capital ab (publ).
- Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier eller helt utebli.
- Personuppgifter som lämnas i samband med, eller i övrigt registreras med denna anmälan, behandlas av 
 Aktieinvest fk ab för förberedelse och administration av uppdraget. Behandling av personuppgifter kan även 
 komma att ske hos andra företag som Aktieinvest fk ab eller emittenten samarbetar med.

För- och efternamn/ Firmanamn: Person-/Organisationsnummer:

Postadress:  E-postadress:

Postnummer: Ort: Land:

Ort och datum:  Telefonnummer:

Undertecknas av ägare (i förekommande fall behörig firmatecknare eller förmyndare)

vp-konto:

depånummer: bank/fondkommissionär:

eller



Nordic Whisky Capital ab (publ)
Sankt Eriksgatan 58, 112 34 Stockholm.

telefon:  08 651 04 38

e-post : info@nordicwhisky.se
hemsida : www.nordicwhisky.se

org.nr : 556747-5412


