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Inbjudan 
 

att teckna aktier i Jubileumsemissionen 2010 
 

 

År 2010 blir ett riktigt jubileumsår. Kronprinsessan Victorias bröllop i Stockholm och 

200-årsminnet av släkten Bernadottes tillträde på den svenska kungatronen i Örebro 

står självklart i fokus.  

 

2010 är också det år då Grythyttan Whisky startar sin hantverksmässiga tillverkning av 

svensk kvalitetswhisky (1 maj öppnar shop och servering). Platsen för vårt visnings-

destilleri är Ekeberg Säteri, Lillkyrka. Gården med anor från 1300-talet ligger vackert belägen vid Hjälma-
rens norra strand, strax öster om Örebro. Från destilleriets fönster kan vi blicka ut över kornfält, hjortar 

och fin gammal ekskog.  

 

Visningsdestilleriet är strategiskt beläget intill E18/E20 mellan Oslo – Stockholm. Här passerar över 

16 000 fordon per dygn. ⅓ av Sveriges befolkning bor dessutom i Mälardalen. Under ett och samma tak 

har vi samlat destilleri, shop och visningslager. Du kan gå på rundtur i destilleriet, delta i en provning, 

handla whiskyrelaterade produkter i shoppen och njuta av en espresso. I Grythyttan har bolaget slutit 

avtal om förvärv av en tomt bakom Måltidens Hus för lagring av vår framtida whisky.  

 

Vi har utrustningen på plats, tillstånden är klara och nu kör vi igång. Bli en del av en äkta whiskyupplevelse 

– bli aktieägare nu. 

 

Syftet med emissionen är att få fler aktieägare, stärka likviditeten, utveckla fler produkter samt inleda en 

förstudie till det större destilleriet. Bolaget erbjuder 300 poster om 2010 B-aktier per post till kursen 8 

SEK/B-aktie. Varje post kostar 16 080 kr och inkluderar*:  

 

• en exklusiv pikétröja med 2010-loggan från , 
• 2 exklusiva whiskyglas i kristall förpackade i en snygg presentförpackning,  

• förtur till fat och/eller andelar, 

• VIP-rundtur i destilleriet, 

• Medlemskap i bolagets whiskyklubb GMWS, 

• Vid köp av 2 eller fler poster: VIP-provning i herrgårdens valvbeslagna stenkällare från 1300-talet. 
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Villkor i sammandrag 
 

Teckningskurs: 8,00 kr per aktie. 

Teckningstid: 22 mars – 16 april 2010. 
Emissionsbelopp: 4 824 000 kronor (högst). 

Antal nyemitterade aktier: 603 000 B-aktier (högst). 

 

Anmälan & betalning 
Teckning sker på särskild teckningssedel i poster om 2010 jubileumsaktier. 

Teckningssedel finns bifogad detta memorandum samt på Grythyttan Whiskys hemsida  

www.grythyttanwhisky.se och AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se.  

Bolagets styrelse beslutar om tilldelning efter teckningstidens utgång. Vid tilldelning kommer en bred 

ägarbas att eftersträvas. Tilldelade aktier meddelas genom utskick av avräkningsnota med anvisning om 

betalning från Aktieinvest. 
 

 
 

Allmän information 
Detta memorandum är undantaget från prospektskyldighet enligt lag (1991:980) om finansiella instru-

ment 2 kapitel 4 § punkt 5. Undantaget gäller för emissioner som understiger 1 miljon euro. Det innebär 

att memorandumet inte har granskats och godkänts av Finansinspektionen. 

 

Definitioner 
Med ”Grythyttan Whisky” eller ”Bolaget” avses Grythyttan Whisky AB (publ) med organisationsnummer 

556727-3684.   

 

Spridning av memorandumet 
Erbjudandet i memorandumet riktar sig inte till personer vars deltagande kräver ytterligare prospekt, 

registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i 

Amerikas Förenta Stater, Kanada eller något annat land där distributionen eller Erbjudandet kräver åtgär-

der enligt ovan eller strider mot regler i ett sådant land. 
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Tredjepartsinformation 
 

Grythyttan Whisky har inte granskat siffror, uttalanden, marknadsdata eller annan information som tredje 

part har använt i sina studier, varför styrelsen i Bolaget inte påtar sig något ansvar för riktigheten för så-
dan i memorandumet intagen information och sådan information bör läsas med detta i åtanke.  

 

Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt styrelsen känner till, väsentliga intressen i Bolaget. Informationen 

som ingår i detta memorandum har återgivits korrekt, och såvitt styrelsen känner till har inga uppgifter 

utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Finansiell 

information har till viss del avrundats, varvid vissa tabeller ej summerar korrekt. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Framåtriktad information 

 
Memorandumet innehåller uttalanden om framtidsutsikter som 

är gjorda av Bolagets styrelse och som baseras på nuvarande 

marknadsförhållanden, verksamhet och affärsidé. 

Dessa uttalanden är välgrundade och genomarbetade, men 

läsaren av memorandumet bör ändå vara uppmärksam på att 

dessa ger uttryck för subjektiva bedömningar och därmed är 

förenade med osäkerhet. Under avsnittet ”Riskfaktorer” åter-

ges en beskrivning över de faktorer som styrelsen bedömer 

vara av särskilt stor vikt vad gäller avvikelser från framåtriktade 

uttalanden. 
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Grythyttan Whisky grundades år 2007  
med visionen att ge dryckesintresserade  
livsnjutare en guldkant på tillvaron,  
destilleribesökare en äkta whiskyupplevelse  
och aktieägare en investering med mersmak. 

Inbjudan till 

teckning av aktier 
 
Sedan starten 2007 har vi investerat och 

utvecklat vår affärsmodell för att bereda väg 

för en expansion på whiskymarknaden.  

 

Vi har nu byggt vårt Visningsdestilleri i direkt 

anslutning till den kommunikativa pulsådern 

i Mälardalen – E18/E20, endast kilometrar från turist- & konferensstaden Örebro med över 120 000 invå-

nare. Inom en timmes bilradie kan ca 1/3 av Sveriges befolkning nå oss med bil, båt, tåg eller flyg för en 

äkta whiskyupplevelse. 

 
För att presentera våra produkter, möta 

våra kunder och ge inspiration till våra sam-

arbetspartners och blivande återförsäljare 

har vi investerat i ett komplett Visitor Cen-

tre med shop, servering, visningslager och 

ett fullt fungerande destilleri. Och det ligger 

där ett destilleri ska ligga – på en bondgård.  

 

Vi kommer att kunna ta emot allt ifrån en-

skilda individer, mindre grupper till resebo-

lagens bussturister.  

 

Konferenser för den mindre ledningsgrup-

pen eller den större föreningen. Shoppen 

kommer att erbjuda shopping och avkopp-

ling, för både whiskyintresserade och med-

följande. Sittgrupper och öppen spis. Glas 

och karaffer från Kosta Boda, Orrefors och 

Glencairn.  

 

Böcker om whisky, av både svenska och andra författare. Kläder: Barbour countrylife-kläder och accessoa-

rer. Lochcarron lammullströjor, plädar och slipsar. Whiskyrelaterad produkter: whiskymarmelad, -fudge, 

choklad, senap & ost.  

 

Vill du vara med och bygga detta spännande och mersmakande företag är du välkommen som delägare i 

Grythyttan Whisky AB (publ). Ett bolag som kommer att fortsätta sin expansion och tillväxt och därmed bli 

en lönsam investering för dig som aktieägare. 

 

Ekeberg i mars 2010 

Benny Borgh, grundare & VD 

 

 

 
 

 

 

Styrelsens försäkran 
 
Memorandumet har upprättats av styrelsen 
för Grythyttan Whisky AB (publ) med anled-
ning av föreliggande nyemission. Styrelsen 
för Grythyttan Whisky är ansvarig för inne-
hållet i memorandumet. Härmed försäkras 
att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktig-
hetsåtgärder för att säkerställa att uppgif-
terna i memorandumet, såvitt styrelsen 
känner till, överensstämmer med faktiska 
förhållanden och ingenting är utelämnat, 
som skulle kunna påverka memorandumets 
innebörd. 
 
Ekeberg den 15 mars 2010 
Grythyttan Whisky AB (publ) 
 
Per-Erik Nylén | Benny Borgh | Mats Nylén 



Emissionsmemorandum 2010 

Grythyttan Whisky AB (publ) 

 
 

Sida 5 
 

  

Villkor & anvisningar 
 

Erbjudandet 
Erbjudandet omfattar en nyemission på högst 4 824 000 kronor (högst) fördelat på 603 000 (högst) ny-
emitterade B-aktier i Grythyttan Whisky AB (publ). Kvotvärdet uppgår till 0,125 kronor per aktie.  

 

Teckningskurs 
Teckningskursen i erbjudandet uppgår till 8,00 kronor per aktie. Courtage utgår ej. 

 

Företrädesrätt 
Ingen företrädesrätt för befintliga aktieägare föreligger för Erbjudandet. 

 

Teckningstid 
Anmälan om teckning kan göras under perioden 22 mars – 16 april 2010.  
Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. 

 

Anmälan 
Anmälan ska ske på särskild teckningssedel i aktieposter om 2010 jubileumsaktier. Teckningssedel medföl-

jer med detta memorandum. Ofullständiga eller felaktiga teckningssedlar kan komma att lämnas utan 

avseende. Vid flera inlämnade teckningssedlar gäller endast den med högst antal tecknade aktier.  

 

Tilldelning av aktier 
Vid tilldelning kommer styrelsen att eftersträva att Grythyttan Whisky får en bred ägarspridning. Vid över-

teckning av Erbjudandet beslutar styrelsen om tilldelning av aktier vilket innebär att tilldelning kan kom-
ma att ske med färre antal poster än vad anmälan avser. Tilldelningen av aktier är inte beroende av när 

under teckningstiden som teckningssedeln inlämnas. 

 

Besked om tilldelning 
När tilldelningen har fastställts skickas en avräkningsnota till dem som erhållit tilldelning, vilket beräknas 

ske under vecka 16, 2010. De som ej erhållit tilldelning får inget meddelande. 

 

Betalning 
Full betalning för tilldelade aktier ska erläggas kontant senast den 21 april 2010 (likviddagen) enligt in-

struktion på avräkningsnotan. Det innebär att likviden ska vara Aktieinvest tillhanda senast på likviddagen. 

Aktier som ej betalas i tid kan komma att överlåtas till annan. Ersättning kan krävas av dem som ej betalat 

tecknade aktier. 

 

Leverans av aktier 
Grythyttan Whisky är anslutet till Euroclear AB:s kontobaserade värdepapperssystem (f.d. VPC). De aktier 

som betalats senaste den 21 april 2010, beräknas finnas tillgänglig på respektive VP-konto under maj må-

nad 2010. 

ISIN-kod är SE0002699348. 

 

 

 

 

 

 

 

Anmälan är bindande och 
ska, om inte annat framgår 
av teckningssedeln, sändas 
till: 
 
Aktieinvest FK AB 
Emittentsservice 
113 89 STOCKHOLM 
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Riskfaktorer 
En investering i Grythyttan Whisky utgör en affärsmöjlighet, men är även förknippad med risker. Dessa 
risker kan på grund av omvärldsfaktorer och bolagets affärsinriktning vara svåra att bedöma och kvantifie-

ra. Hela det investerade kapitalet kan förloras. I bolag med ringa eller begränsad historik kan risken ses 

som särskilt stor. För att bedöma bolaget är det viktigt att beakta de personer som kommer att driva verk-

samheten, deras bakgrund samt riskprofilen i den verksamhet som ska bedrivas. 

 

 
 

Bransch- & Marknadsrisker 
 

Konjunkturutveckling 
Externa faktorer av mer generell karaktär såsom utbud och efterfrågan samt ekonomiskt klimat, kan in-

verka på Bolagets verksamhet och lönsamhet. Dessa faktorer är inte påverkbara av Bolagets ledning. 

 
Marknadsutveckling 
Marknaden för premiumwhisky har ökat dramatiskt under det senaste decenniet. Det är ledningens upp-

fattning att marknaden kommer att fortsätta att utvecklas och växa under de närmaste åren. Om den 

generella marknadstillväxten avtar, kan dock Bolagets intäkter, kostnader och aktievärdering påverkas 

negativt. 

 

Politiskt klimat 
Grythyttan Whisky verksamhet kan komma att påverkas av framtida politiska beslut rörande Bolagets 

marknad. Ledningen följer i dagsläget aktivt den politiska debatten inom Bolagets verksamhetsområde 

och har en aktiv dialog avseende näringslivsfrågor. 

 

Konkurrens 
Den snabba marknadstillväxten under senare år har medfört att flera aktörer har etablerats inom olika 

segment av Bolagets marknad. Ledningen bedömer att en viktig faktor för framtida lönsamhet är att 

snabbt befästa en väsentlig marknadsandel och uppnå skalfördelar. Om Bolaget inte förmår att anpassa 

verksamheten efter kundernas önskemål, kan detta på sikt försämra Bolagets konkurrenskraft och för-

sämra möjligheterna till att ta marknadsandelar. 

 

Leverantörer 
Grythyttan Whisky samarbetar idag med leverantörer i bolagets närområde. Det kan inte uteslutas att 

leverantörer väljer att avsluta sina samarbeten med bolaget vilket kan få en negativ inverkan på verksam-

heten. Bolaget är även i hög utsträckning beroende av kvalitén på de produkter som leverantörerna leve-

rerar. 

 

Nedan följer en övergripande redogörelse för 
riskfaktorer som styrelsen för Grythyttan 
Whisky har bedömt skulle kunna ha betydel-
se för bedömningen av Bolagets verksamhet, 
dess aktie och framtidsutsikter. Riskfaktorer-
na är beskrivna utan inbördes rangordning 
och gör inte anspråk på att vara heltäckande. 
Det innebär att det kan finnas andra faktorer 
som kan påverka Bolagets verksamhet och 
lönsamhet. 
Utöver de risker som anges nedan samt 
andra förekommande faktorer bör investera-
ren även noggrant beakta övrig information i 
detta memorandum. 
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Bolagsspecifika risker 
 

Begränsade resurser 
Grythyttan Whisky är ett litet bolag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapi-
tal. För genomförandet av strategin är det av vikt, att resurserna disponeras på ett för bolaget optimalt 

sätt. Det finns en risk att bolagets resurser inte räcker till och därmed drabbas av såväl finansiellt som 

operativt relaterade problem. 

 

Kort historik 
Grythyttan Whisky har bedrivit sin nuvarande verksamhet sedan år 2007. Således är Bolagets historik 

relativt begränsad och försvårar en bedömning av Bolagets affärsmodell och framtidsutsikter. 

 

Beroende av nyckelpersoner & medarbetare 
Grythyttan Whisky baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bola-
get är även i framtiden beroende av att kunna finna kvalificerade medarbetare. 

Bolaget arbetar kontinuerligt med att minska beroendet genom en god dokumentation av rutiner och 

arbetsmetoder, samt utveckling av det egna affärssystemet. 

 

Intjäningsförmåga & framtida kapitalbehov 
Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat, innan bolaget når ett positivt kassaflöde. Det kan 

inte heller uteslutas att Grythyttan Whisky i framtiden kan komma att söka nytt externt kapital. Det finns 

inga garantier att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att 

generera vinster i tillräcklig omfattning kan påverka bolagets marknadsvärde. 

 
Regelverk & tillstånd 
Bolagets verksamhet är i hög grad beroende av ett flertal lagbundna tillstånd. 

Utöver dessa tillstånd finns även frivilliga certifieringar och kvalitetsprocesser som Bolaget bör uppnå i 

syfte att säkerställa en god arbetsmiljö, god produktkvalitet och ett effektivt resursutnyttjande. Om Bola-

get misslyckas med att efterfölja lagar och normer kan Bolaget drabbas av negativ publicitet, sviktande 

kvalité och i värsta fall förlora erforderliga tillstånd. Samtliga konsekvenser kan påverka Bolagets verk-

samhet och lönsamhet i varierande utsträckning. 

 

Samarbetsavtal med externa parter 
Grythyttan Whisky samarbetar idag med externa konsulter inom framförallt produktutveckling och mark-

nadsföring. Dessa samarbeten kan komma att förändras i framtiden och nya samarbeten kan uppstå. Be-

roende av Bolagets förmåga att skapa väl fungerande samarbeten med externa samarbetspartner, kan 

Bolagets verksamhet påverkas. 

 

Organisation 
Bolaget har sedan grundandet fokuserat på att bygga en organisation för framtiden. Ledningen räknar 

med att rekrytera ett antal nya medarbetare inom de närmaste åren, vilket ställer krav på ledningens 

förmåga att anpassa verksamheten i takt med att nyanställningar sker. Det kan under perioder uppstå 

skillnader mellan efterfrågan på Bolagets produkter och de resurser som Bolaget har till sitt förfogande 
för att tillgodose denna efterfrågan. Sådana skillnader kan i synnerhet på kortare sikt påverka Bolagets 

intäkter och kostnader. 
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Aktiemarknadsrelaterade risker 
 

Aktiens likviditet 
Grythyttan Whiskys aktier är idag inte upptagen för handel på någon offentlig marknadsplats. Styrelsen 
har under december 2009 utvärderat en anslutning till t ex AktieTorget. Något beslut har dock ännu inte 

fattats. 

Bolaget har idag ca 650 aktieägare, vilket gör att det kan föreligga en risk att aktien inte omsätts varje dag. 

Avståndet mellan köp- och säljkurs kan därför vara betydande. Det finns ingen garanti för att aktier för-

värvade genom nyemissionen kan säljas till för innehavaren acceptabla nivåer vid varje given tidpunkt. 

Det är därför styrelsens inställning att det är nödvändigt att öka antalet aktieägare inför en framtida list-

ning. 

 

Kursfall på aktiemarknaden 
Aktiemarknaden kan generellt gå ner av olika orsaker så som räntehöjningar, politiska utspel, valutakurs-
förändringar och sämre konjunkturella förutsättningar. 

Aktiemarknaden präglas även till stor del av psykologiska faktorer. Aktier i Grythyttan Whisky påverkas på 

samma sätt som alla andra bolags aktier av dessa faktorer, vilka till sin natur många gånger kan vara pro-

blematiska att förutse och skydda sig mot. 

 

Framtida utdelning 
Grythyttan Whisky är fortfarande i uppbyggnadsstadiet och har sedan grundandet inte genomfört några 

utdelningar till aktieägarna. Det är ledningens avsikt att under de närmaste åren använda genererade 

vinstmedel till att utveckla Bolagets verksamhet och befästa dess position på marknaden. Det är Bolagets 

styrelse som beslutar om utdelning till aktieägarna utifrån rådande förutsättningar för verksamheten. En 
framtida värdeökning i Bolagets aktier ligger således under närmaste åren främst i en ökande aktiekurs. 
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Bakgrund & Motiv 
 

Syftet med emissionen är att få fler aktieägare, stärka likviditeten, utveckla fler produkter samt inleda en 

förstudie till det större destilleriet. Såväl styrelse som ledning för Grythyttan Whisky är utpräglat kundori-
enterade.  

Det finns mångårig erfarenhet av att möta eller överträffa kunders förväntningar. Därför känns det natur-

ligt att erbjuda kunderna en premiumupplevelse. Först, när de besöker oss och senare, när våra drycker 

finns på marknaden. 

 

En snabbväxande marknad 
Marknaden för whisky har ökat kraftigt på senare år, vilket har sin grund i expansiva ekonomier och en 

växande och välutbildad medelklass.  

 

Marknad och försäljning 
I Sverige är det främst Systembolaget som står för försäljningen direkt till konsument. Systembolagets 

försäljningsvolym ökade under 2009 med 31,7 miljoner liter till totalt 448,9 miljoner liter, vilket är en ök-

ning med 7,6 procent jämfört med 2008. Försäljningsvolymen av sprit ökade med 5,4 procent. 

Grythyttan Whisky är redan godkänd som leverantör till Systembolaget. Den svenska marknaden brukar 

uppskattas till över 1 miljard kronor (sidoimport medräknad). 

 

Gårdsförsäljning 
Gårdsförsäljning är viktigt för de tillverkande bolagen i Sverige. Att kunna erbjuda besökare på destilleriet 

den servicenivå som sedan länge finns i andra länder är självklar och ett viktigt mål att arbeta mot. Bola-

gets ledning har varit aktiv i den viktiga frågan om gårdsförsäljning genom debattartiklar och medverkan i 
radio och TV.  

 

Under 2010 har frågan aktualiserats igen, och hela alkohollagen ses nu över. För bolaget innebär en fram-

tida försäljning i shoppen ett viktigt ekonomiskt tillskott och omedelbar koppling till produktionen och 

byggande av varumärket. Försäljningen av alkohol inte heller är lika konjunkturkänslig som för andra pro-

dukter. 

 

Trender  
En generell trend är att konsumenterna blir allt mindre förutsägbara och mer mångfacetterade. Det blir 

allt svårare att identifiera tydliga målgrupper och livsfaser. Samtidigt har konsumtion blivit ett tydligt me-

del för att markera individens livsstil och värderingar – konsumtion utgör en viktig del i livet. ”Du är vad 

du köper” eller ”I consume – therefore I am” är kända uttryck som speglar dagens konsument. 

 

Omvärldsanalysföretagen kallar denna konsument för Homo Zappiens: en modern människa som zappar 

sig genom livet mellan olika situationer och sammanhang. 

 

Människan ställer högre krav, är mer medveten, tidspressad och upplevelsefixerad än tidigare generatio-

ner. Samtidigt som vi förknippar vår identitet med det vi handlar kan vi också byta mellan identiteter när 

det passar oss. Varje beteende förknippas med ett speciellt shoppingbeteende. Vi har tagit fasta på att 
kunderna vill shoppa, söker upplevelser och gärna vill lära sig mer vid besök på t ex. ett destilleri.  

 

Nyemission i Grythyttan Whisky  
Allt sedan starten har grundaren, tillika huvudägare och VD, till stor del själv finansierat verksamheten. 

Intentionen har varit att i ett behärskat tempo bygga upp en stabil grund med optimerade skalmöjlighe-

ter. 

I syfte att öka tillväxttakten och ta marknadsandelar söker Grythyttan Whisky externt kapital genom den 

nyemission som detta erbjudande utgör. Emissionslikviden kommer främst att användas till att stärka 

Bolagets rörelsekapital, utveckla nya produkter och inleda en förstudie av det större destilleriet.  
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Adresser 
 

Grythyttan Whisky AB (publ) 

Ekeberg Säteri 

705 98 Lillkyrka 

Tel: 019-761 79 00 växel 

info@grythyttanwhisky.com 

www.grythyttanwhisky.se  

Emissionsinstitut  

 

Aktieinvest FK AB 
Rådmansgatan 70A 

113 89 Stockholm 

Tel: 08 - 5065 1700 

Fax: 08 - 5065 1701  
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Emissionsmemorandum 2010 

Grythyttan Whisky AB (publ) 

Villkor och anvisningar 
 

Teckningstid:   22 mars – 16 april 2010 

Teckningskurs:  8 SEK/B-aktie 

Emissionsvolym: 4 824 000 SEK (högst) 

Antal aktier i erbjudandet: 603 000 B-aktier (högst) 

Handelspost:  2010 aktier är minsta handels-

post 

Kostnad per post: 16 080 SEK 

Courtage:   Inget courtage utgår 

Likviddag:   21 april 2010 

Jubileumsemission 2010  
 

År 2010 blir ett riktigt jubileumsår. Kronprinsessan Victorias bröllop i Stockholm och 200-årsminnet av 

släkten Bernadottes tillträde på den svenska kungatronen i Örebro står självklart i fokus. 2010 är också det 

år då Grythyttan Whisky startar sin hantverksmässiga tillverkning av svensk kvalitetswhisky (1 maj öppnar 
shop och servering). Platsen för vårt visningsdestilleri är Ekeberg Säteri. Gården med anor från 1300-talet 

ligger vackert belägen vid Hjälmarens norra strand, ca 15 km öster om Örebro. Från destilleriets fönster kan 
vi blicka ut över kornfält, hjortar och fin gammal ekskog.  
 

Visningsdestilleriet är strategiskt beläget intill E18/E20 mellan Oslo – Stockholm. Här passerar över 16 000 fordon per dygn. ⅓ av 

Sveriges befolkning bor dessutom i Mälardalen. Under ett och samma tak har vi samlat destilleri, shop och visningslager. Du kan 
gå på rundtur i destilleriet, delta i en provning, handla whiskyrelaterade produkter i shoppen och njuta av en espresso. I Grythyt-

tan har bolaget slutit avtal om förvärv av en tomt bakom Måltidens Hus för lagring av vår framtida whisky.  

 

Vi har utrustningen på plats, tillstånden är klara och nu kör vi igång. Bli en del av en äkta whiskyupplevelse – bli aktieägare nu. 

 
Syftet med emissionen är att få fler aktieägare, stärka likviditeten, utveckla fler produkter samt inleda en förstudie till det större 

destilleriet. Bolaget erbjuder 300 poster om 2010 B-aktier per post till kursen 8 SEK/B-aktie. Varje post kostar 16 080 kr och inklu-

derar*:  

 

• en exklusiv pikétröja med 2010-loggan från  , 
• 2 exklusiva whiskyglas i kristall förpackade i en snygg presentförpackning,  

• förtur till fat och/eller andelar, 

• VIP-rundtur i destilleriet, 

• Medlemskap i bolagets whiskyklubb GMWS, 

• Vid köp av 2 eller fler poster: VIP-provning i herrgårdens valvbeslagna stenkällare från 1200-talet. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveriges enda traditionella gårdsdestilleri för whisky. 100 % svenskt korn, jäskar i trä (unikt i Sverige) och 
tre kopparpannor. Välsorterad shop med whisky- & countryrelaterade produkter. Mysig servering med 

kaffe, espresso, cappuccino och goda smårätter. Rundtur, provningar (förbokade) och företagsevent (även 

kvällar, grupper välkomna, fråga efter offert).  

 

Välkommen till en äkta whiskyupplevelse. Vi öppnar den 1 maj 2010. 
 

 
Denna nyemission är undantaget från prospektskyldigheten enligt ”Lagen om handel med finansiella instrument – Undantag avseende erbjudande till allmänheten”. 

Grunden för undantaget är att det sammanlagda värdet av erbjudandet av det finansiella instrumentet understiger 1 M Euro under en tolvmånadersperiod. Emissionen 

sker utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. *Erbjudandet måste utnyttjas under 2010, hämtning av glas mm sker på destilleriet. Ange tröjstorlek. 



Emissionsmemorandum 2010 

Grythyttan Whisky AB (publ) 

Teckningsanmälan  
Vid det ordinarie styrelsemötet den 31 januari 2010 beslöts att bolaget skall genomföra en nyemission 22 mars – 16 april 2010 

utifrån bolagsstämmans bemyndigande den 2 april 2009. 
Förvärv sker i enlighet med villkoren som framgår här. Vid en bedömning av Bolagets framtida utveckling är det av vikt att också 

beakta relevanta risker. Varje potentiell aktieägare måste göra sina egen bedömning av effekten av dessa risker, av övrig informa-

tion från Bolaget samt annan tillgänglig information.  

Mer information finns på bolagets hemsida, www.grythyttanwhisky.se.  

 

Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av                   styck(en) post(er) om 2010 B-aktier. Varje post kostar 16 080 SEK. 

Teckning kan ske i en eller flera poster. Likviddag 21 april 2010 (den dag du skall betala ditt aktieköp). Inget courtage utgår. 

 

I det fall tilldelning skett ska de tecknade B-aktierna levereras till: 

VP-konto             
              

Depånummer Bank/Fondkommissionär 

Undertecknad är medveten om och medger att: 

� Anmälan är bindande.  
� Om flera anmälningar från samma fysiska eller juridiska person inkommer, kommer den anmälan med det högsta antalet aktier att beaktas. 

� Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. 

� Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier än anmälan avser eller helt utebli. 

� Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna anmälningssedel. 

� Genom undertecknande av denna anmälningssedel befullmäktigas Aktieinvest FK AB att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår ovan.  
 

Personnummer/Organisationsnummer Telefon dagtid Personuppgifter som aktieägaren lämnar i 
samband med uppdraget eller som i övrigt 

registreras i samband därmed behandlas 

av Aktieinvest FK AB för förberedelse och 
administration av uppdraget. Behandlig av 

personuppgifter kan även ske hos andra 
företag som Aktieinvest FK AB samarbetar 
med.  

Aktierna har inte och avses inte att regi-
streras i något annat land än Sverige. 

Aktierna kommer således inte att erbju-

das till försäljning i USA eller Kanada och 
inbjudan riktar sig inte heller vare sig 

direkt eller indirekt till någon i USA eller 
Kanada.  
 

Denna anmälningssedel får inte distribue-
ras till eller i något annat land där sådan 

distribution (i) förutsätter ytterligare 
registrerings eller andra åtgärder än som 

följer av svensk rätt eller (ii) strider mot 

lag, förordning eller annan bestämmelse i 
sådant land.  

Efternamn/Firma Tilltalsnamn 

Postadress (gata, box e dyl.) 

Postnummer Ort 

Ort och datum 

Undertecknas: 

Email: 

Tröjstorlek: S ���� M���� L���� XL���� XXL���� 

 

Anmälningssedeln skickar du till:  Aktieinvest FK AB 
Emittentservice 
113 89 Stockholm  

 
Eller faxa:    08-5065 1701 
 
 
 
 
 

 
Vill Du skänka en post med aktier måste du först teckna aktierna själv innan du 

kan ge bort dem. Den du vill ge dem till behöver ha eller skaffa sig en depå/konto för aktierna, t ex via sin bank. 

 

0 0 0 eller 


