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GOTLAND WHISKY
A K T I E B O L A G



KÄNNER DU FÖR WHISKY OCH GOTLAND

Gotland Whisky Aktiebolag satsar nu för fullt. Snart står destilleriet färdigt 
i det gamla Sockerbruket i Roma, mitt på Gotland. Uppmärksamheten är 
stor, media av alla slag tar upp nyheten och intresset blir ännu större av att 
vi har ekologisk inriktning på hela processen.
 Enligt planerna skall den första 3-åriga whiskyn säljas år 2013. Det blir 
en lätt rökig single malt – Isle of Lime – som uppkallats efter Gotland och 
dess fantastiska, fossilrika kalkstensgrund. Från och med sommaren 2010 
kommer destilleriet och lagringen i de över hundra år gamla brukslokalerna 
att vara öppna för allmän visning. Bar och restaurang på övre plan välkom-
nar då gäster från när och fjärran.

LÄTT ATT BLI DELÄGARE

Tack vare den nyemission vi genomför i vår öppnas dörrarna för dig som 
vill bli delägare. För 2.250 kr får du 250 aktier à 9 kr. Det är vår grundpost, 
det minsta antal aktier du kan köpa. Självklart kan du multiplicera grund-
posten till en nivå som passar dina intressen.
 Med 2.500 av våra aktier i din portfölj (10 grundposter motsvarande 
22.500 kr inköpspris) får du ditt namn ingraverat i en mässingsskylt, som 
sätts upp på ägarväggen – The Wall – i destilleriets bar, dit du självklart är 
välkommen med dina gäster.
 Tecknar du dig för 20 aktieposter eller mer (minst 5.000 aktier à 9 kr 
motsvarande 45.000 kr inköpspris) får du förutom namnskylt i vår bar ett 
grafiskt blad med tema från vår whiskyframställning, värt minst 1.900 kr.
Dessutom släpper vi hösten 2015 en speciell, 5-årig Share Holders Edition, 
exklusivt för alla er som är aktieägare.

Nu behöver du bara fylla i din teckningsanmälan i den här foldern, skriva 
under och posta, porto är betalt. Sedan kommer du att hållas underrättad 
om hur många aktier du tilldelats och blivit VPC-registrerad för.
 För att studera vårt aktie-erbjudande och vår verksamhet närmare, 
går du enklast in på www.gotlandwhisky.se där du även kan läsa vad som 
skrivits om Gotland Whisky Aktiebolag den senaste tiden – och vilka som 
ligger bakom projektet.

STARKA ARGUMENT

Förutsättningarna för whiskyproduktion är särskilt gynnsamma just på 
Gotland. Tänk bara på likheten i klimat och natur med Islay utanför Skott-
land, där världens kanske bästa single malt produceras.
 Dessutom är råvaror och vatten speciella tillgångar för oss på Gotland. 
Faktum är att vårt egenodlade sexradiga Polarkorn har väckt stor beundran 
bland specialister i whiskyns hemland.
 Vår anläggning kommer att utrustas med handslagna kopparpannor 
från de bästa hantverkarna i Skottland. Slutligen kommer det under en 
längre period att finnas skotsk sakkunskap på plats i destilleri och övrig 
verksamhet i Roma, vilket skänker en extra trygghet åt projektet. 
 

PASSA PÅ SNARAST

Vi inleder nyemissionen den 15 mars 2009 med två veckors förtur för tidig-
are aktieägare. Från och med 30 mars 2009 är det öppet för nya aktieägare, 
vilket inte hindrar att du sänder in din teckningsanmälan tidigare. Adress 
och kontakt framgår av talongen och bifogade kuvert för anmälan.
 Emissionsfönstret stänger den 30 april 2009. Totalt kalkylerar vi med 
drygt 10 miljoner kronor, vilket belopp är avsett att trygga verksamheten 
till dess vi kan räkna med intäkter av egen produktförsäljning.
 Välkommen med din teckningsanmälan,

Anders Stumle, VD Gotland Whisky Aktiebolag
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OM NI ÖNSKAR ATT BETALNING AV AKTIER SKALL SKE FRÅN 
KONTO I NORDEA, ANGE KONTO FÖR DEBITERING HÄR: 

• • •

Kontot måste vara ett bankkonto i Nordea och får inte vara ett fondkonto. In-
nehavare av angivet bankkonto i Nordea måste vara samma person som härmed 
anmäler sig för köp av aktier. Om konto ej anges kommer betalningsinstruktion 
att lämnas på avräkningsnotan.

GOTLAND WHISKY
A K T I E B O L A G

..............................................................
STYCKEN AKTIEPOSTER
À 2 250,00 kronor
(250 aktier x 9,00 kronor),
i Gotland Whisky Aktiebolag (publ). 
Aktier kan tecknas i en post eller flera.

Avräkningsnota med uppgift om
tilldelning beräknas utsändas omkring 
den 5 maj 2009. Tilldelade aktier ska
betalas senast den 15 maj 2009.
 
Vid överteckning kan tilldelning
komma att ske av ett lägre antal aktier 
än vad anmälan avser eller helt utebli. 

teckningsanmälan om förvärv av aktier i 

(PUBL)

Nordea Bank AB (PUBL)

Issuer Services, A 203 
105 71 Stockholm

ANMÄLNINGSPERIOD:
15 mars -30 april 2009 
LIKVIDDAG: 15 maj 2009
PRIS PER AKTIE: 9:00 kr 

Teckningssedeln måste sändas med post i god tid före sista anmälningsdagen för 
att kunna vara Nordea Bank tillhanda senast den 30 april kl 15.00. Åberopande 
erbjudande givet av styrelsen i Gotland Whisky Aktiebolag i mars 2009 angående 
försäljning av aktier anmäler jag mig/vi oss härmed för förvärv, enligt de i erbju-
dandet angivna villkoren, av 

• anmälan är bindande, 
• inga ändringar eller tillägg får
 göras i förtryckt text, 
• uppgift om VP-konto och adress  
 kommer att inhämtas från VPC, 
• för depåkunder kan adress komma  
 att inhämtas från Spar, 
• vid tilldelning av aktier kommer  
 likviden att dras från nedan 
 angivet bankkonto den 15 maj  
 2009. Om inget bankkonto i 
  Nordea anges skall betalning ske  
 enligt instruktion på avräknings- 
  notan, som utsänds till dem som  
 tilldelas aktier.

 

• erforderligt belopp enligt anmälan  
 skall finnas disponibelt på angivet  
  bankkonto senast på likviddagen, 
• innehavare av angivet bankkonto i  
 Nordea måste vara samma person  
 som anmäler sig för förvärv av  
 aktier, 
• VP-konto eller värdepappersdepå  
 måste vara öppnat vid inlämnandet  
 av anmälningssedeln, 
• ofullständig eller felaktigt ifylld  
 anmälningssedel kan komma att  
 lämnas utan avseende.
• Nordea administrerar inget annat
 än själva nyemissionen.

Anmälningssedeln sänds till nedanstående adress

Undertecknad är medveten om och 
medger att 

Depånummer Bank/värdepappersbolag 
.......................................... ..........................................

Jag/ vi har: (Ett av nedanstående alternativ skall anges.) 

VP-konto

Depå       

Personuppgifter som aktieägaren lämnar i samband med uppdraget eller som i 
övrigt registreras i samband därmed behandlas av Nordea Bank AB (”Nordea”) 
för förberedelse och administration av uppdraget. Behandling av personuppgifter 
kan även ske hos andra företag som Nordea samarbetar med. Om aktieägare vill 
få information om vilka personuppgifter om honom eller henne som behandlas 
av Nordea kan aktieägaren skriftligen begära detta hos Nordea på adress enligt 
ovan. Aktieägare som vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan 
vända sig till Nordea på ovan angiven adress.

......................................................... .........................................................

......................................................... .........................................................

...........................................................................................................................

.......................... ........................................... ........................................

................................................................................

................................................................................

Personnr | Organisationsnr  Tfn.nr dagtid 

Efternamn | Firma  Tilltalsnamn

Utdelningsadress (Gata, Box el dyl.)

Postnummer Postadress  Datum 

E-postadress

Underskrift (i förekommande fall förmyndare) 


