N YA C A R N E G I E B R Y G G E R I E T
I n f o r m ati o n s m e m o ran d u m

Nya
Carnegiebryggeriet
En unik möjlighet att investera i Stockholms
nya mikrobryggeri. Ett samarbete mellan Carlsberg Sverige,
D. Carnegie & Co och Brooklyn Brewery.

C A R L S B E R G S V E R I G E , D . C A R N E G I E & C O O C H B R OO K LY N B R E W E R Y

FÖRORD

Nya
Carnegiebryggeriet
– passion och kunskap i varje flaska

D

et går inte att beskriva det här projektet med små
ord och uttryck. Det ligger oss för varmt om hjärtat.
Ett alldeles nytt bryggeri. Mitt i Stockholm. Byggt
av sann passion. Hur många gånger får man vara
med om det? Och, lika viktigt, hur många gånger kombineras
de två hjärnh alvorna så fullkomligt i ett och samma projekt?
Å ena sidan engagemang, tradition och småskaligt kvalitetsöl.
Å andra sidan affärsstrategi, väl utvecklad distribution och
en affärsmodell som bär sig både på kort och lång sikt.
Nya Carnegiebryggeriet är helt enkelt en dröm som går i uppfyllelse. Tanken tog form redan när Carlsberg avvecklade sin
ölproduktion i Stockholm. Det var ett tråkigt öde för en lång
bryggartradition, grundad redan på 1670-talet. Joakim
bestämde sig där och då för att det inte var adjö, utan snarare
”på återseende”. En dag skulle det åter finnas ett riktigt bryggeri
i huvudstaden. Sedan dess har vi försökt lägga pusslet. Men
gång på gång har något fattats eller varit ogynnsamt. Inte förrän
nu har alla bitar trillat på plats. Vi har hittat parterna som ska
vara med, och vi har hittat platsen där bryggeriet ska ligga.
De starka parterna bakom Nya Carnegiebryggeriet är Carlsberg
Sverige, anrika D. Carnegie & Co och amerikanska Brooklyn
Brewery. Carlsberg är det multinationella bolaget som trots sin
storlek lyckas behålla den sanna ölpassionen. De har låtit det
här projektet växa och utvecklas i sin egen takt utan jäkt eller
stress. D. Carnegie & Co är inte bara affärsproffsen, de har också
visat sig dela vår syn på kvalitet och bryggarkonst. Brooklyn
Brewery är våra amerikanska vänner som betytt oändligt mycket
för mikrobryggd öl och utvecklandet av internationell food
pairing. Att vi har med oss dem i detta projekt är ovärderligt.
Platsen så. Eftersom vår ambition har varit att bygga en fyr för
hela ölbranschen kunde det inte blivit bättre än Lumahuset i
Hammarby Sjöstad. Den historiska byggnaden, där man förr
tillverkade och testade glödlampor, får nu lysa upp vägen för ölets
utveckling i Sverige. Nya Carnegiebryggeriet kommer bli så
mycket mer än ”bara” ett bryggeri. Det kommer bli en mötesplats
för ölaffecionados, en restaurang och en ölskola. Det kommer
också bli en mycket god investering, bryggd av lika delar sann
passion och äkta affärssinne. Det är vår förhoppning att du vill
vara med om detta.

JOAKIM LOSIN

VD och initiativtagare

ROLF ÅBJÖRNSSON

Styrelseordförande D. Carnegie & Co
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BA KG RU N D

En affärsidé i tiden 		
Intresset för öl och mat bara växer. I det nya matlandet Sverige är vi både
nyfikna på nyheter och villiga att betala mer för produkter som är genuina och unika.
Ett mikrobryggt öl med starka partners i ryggen välkomnas av marknaden.

”Mikrobryggerierna är framtiden. Människors intresse
för det närproducerade och genuina kommer bara att växa.
Så även betalningsviljan för dessa produkter.”
Magnus Svensson / Kreativ ledare på Restaurangakademien

Som krögare upplever jag att allt fler gäster frågar efter
mikrobrygd kvalitetsöl. Självklart är det viktigt att vi kan erbjuda
dem det allra bästa i detta spännande segment.
									

Annelie Telford VD Debaser

M I K R O B R Y G G E R I E R OM N ÄM N D A I M E D I A

I ntre s s et f ör öl o ch m at vä x er

Medieexponering över tid

– I åldersgruppen 18 till 34 år svarar 44 % att
ölintresset har ökat*
– Alla trender pekar på att lokalt producerade
Antal artiklar

produkter med en äkta historia tar mark
– De främsta restaurangerna söker aktivt efter
unika varumärken
– Super premium-segmentet ökar; konsumenterna
är villiga att betala mer för dessa produkter
– Mikrobryggeriernas försäljning på Systembolaget 		
ökade 2011 med 11 % i volym och 15 % i värde**

2006

* SCB:s undersökning Dryckeskollen

2007

2008

2009

Mikrobryggeri

**Enligt Systembolaget
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2011

2012

BA KG RU N D

		 Antalet
mikrobryggerier
i Sverıge
Kallholmens Maltbryggeri

Jämtlands Bryggeri

Hernö Hantverksöl

Klövsjö Gårdsmejeri

Helsinge Ångbryggeri
Mora Bryggeri
Jädraås Bryggeri
Sandbacka Bryggeri
Oppigårds Bryggeri
Skebo Bruksbryggeri
Slottskällan Bryggeri
Leufstabruk Bryggeri
Hantverksbryggeriet

Sigtuna Bryggeri

Strömholms Brygghus
Närke Kulturbryggeri

Nyckelbydal

Monks Café & Bryggeri

Eskilstuna Ölkultur

Grebbestad Bryggeri

The Nils Oscar Company
Kinneulle Bryggeri

Qvänum Mat och Malt

Pang Pang Brewery
Nynäshamns Ångbryggeri

Motala Bryggerisällskap
Roel Brewery

Åsundens Bryggeri
Ahlafors Bryggeri
Vega Bryggeri
Kök och Bar
Ocean Brewery
Bredaryd Wärdshus och Bryggeri
Dugges Ale och Porter Bryggeri

Pannrummet

Kallebryggeriet
Ängö Kvartersbryggeri

Helsingborgs Bryggeri

Charlis Brygghus

Kristianstad Bryggeri
Malmö Brygghus Stockeboda Gårdsbryggeri
World’s
Två Bryggare
Smallest Brewery
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Gotlands Bryggeri

C A R L S B E R G S V E R I G E , D . C A R N E G I E & C O O C H B R OO K LY N B R E W E R Y

Trepartssamarbete
med oväntad
styrka
D. Carnegie & Co står för tradition och det breda nätverket av investerare.
Brooklyn Brewery tillför innovation. Carlsberg Sverige har både musklerna
och distributionen. Tillsammans skapar parterna en solid och
svårslagen grund för Nya Carnegiebryggeriet.

N YA C A R N E G I E B R Y G G E R I E T

CARLSBERG SVERIGE

D. CARNEGIE & CO Aktiebolag

BROOKLYN BREWERY

Bildat februari 2001, huvudkontor i nya Arenastaden, Stockholm
och rikstäckande distribution. Del av den internationella koncernen
Carlsberg Breweries, världens fjärde största bryggerikoncern.
Antal anställda: Drygt 1 000 medarbetare
60 starka varumärken - 400 unika produkter
Försäljningsvolym (2011): 369,7 milj. liter
Omsättning (2011): 3,2 miljarder SEK

D. Carnegie & Co AB var tidigare ägarbolag till den
anrika investmentbanken Carnegie under åren
1994-2008. Investmentbanken Carnegie var ursprungligen ett handelshus med ett flertal olika verksamheter.
Efter att Riksgälden tog över investmentbanken 2008 är
D. Carnegie & Co ett fristående bolag utan koppling till
banken. Idag bedriver D. Carnegie & Co en investeringsverksamhet där man erbjuder sina aktieägare att
investera i intressanta projekt. Bolaget och aktieägarna
går sedan in tillsammans i de olika satsningarna. Totalt
finns ca 11 000 aktieägare, varav flera stora svenska
institutioner finns representerade i denna skara. Nya
Carnegiebryggeriet är D Carnegie & Co:s första investering. Den knyter på ett bra sätt ihop dåtidens kärnverksamhet med samtidens intresse för genuin mat och
dryck.

Omsättning: cirka 32 miljoner USD
Försäljning: 164 000 HL
Antal anställda: 65 medarbetare (75 i mitten av nästa år)
Specialité: Har g jort sig kända för nyskapande varianter av
klassiska ölsorter. Betyder oerhört mycket för den moderna
bryggerikulturen. Internationellt ledande inom foodpairing
och att främja öl som kategori.

Carlsberg Sverige är Sveriges ledande bryggeri med ett
brett urval av drycker. Företaget utvecklar, tillverkar
och säljer öl, mineralvatten och läsk samt distribuerar
ett brett vin- och spritsortiment. Carlsberg Sveriges
framgångar är en kombination av starka lokala och
internationella varumärken, hög kompetens och bryggartradition som sträcker sig nästan 300 år tillbaka i
tiden. Carlsberg, Pripps Blå, Falcon, Ramlösa, Pepsi
och Festis är några av de varumärken som ingår i
sortimentet. Carlsberg Sverige ingår i den internationella koncernen Carlsberg Breweries, med verksamhet i
över 40 länder. I Sverige har man en rikstäckande
säljorganisation och egen distribution. Ölvarumärket
Carnegie ägs av Carlsberg Sverige.

Brooklyn Brewerys historia är ett talande exempel
på amerikansk företagsamhet och passion. 1987 sade
dåvarande Mellanösternkorrenspondenten Steve Hindy
och finansmannen Tom Potter upp sig från sina
välbetalda jobb. Vännerna startade istället Brooklyn
Brewery och började tillverka klassiska ölsorter med
amerikansk touch. Snart syntes deras varubilar flitigt
på Manhattans gator. Rörelsen växte och 1996 fick
borgmästare Giuliani äran att klippa sidenbandet till
det nya, större bryggeriet. Som sedan dess växt enormt
mycket mer. Idag exporterar man sina produkter och
säsongsbrygder till en mängd olika länder. Utöver
New York är Sverige den absolut största marknaden för
Brooklyn, 10 % av produktionen skeppas hit. Varumärket
har här något av en kultstämpel.
Brooklyns bryggmästare Garrett Oliver är en legendar
inom ölvärlden och har bland annat skrivit två framgångsrika böcker; Brewmasters Table och Oxfords Companion
to Beer.
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HISTORIA

Carnegie Porter
176 år av företagshistoria & framgång
Carnegie Porter är Sveriges äldsta, idag levande varumärke
som redan för 100 år sedan rönte stora framgångar världen över.
Nu, med Nya Carnegiebryggeriet, är det dags igen.

och kaffe diskuterades livligt i allt fler länder. Snart
dracks det Carnegie på Kuba, i Brasilien och i New
York. Finsmakare avnjöt det till allt från semlor och
choklad till stek, ostron och ost. 1916, när det exporterades som mest, producerades 5,5 miljoner liter. Än
idag exporteras portern både till Storbritannien och
22 olika amerikanska delstater.
På Internet benämns Carnegie Porter som en av de största,
svenska ölsuccéerna någonsin. När Carnegie Porter 2011
fyllde 175 år och släppte sin jubileumsbrygd blev intresset
ännu större. Carlsberg Sveriges bryggmästare Daniel
Eriksson och Brooklyn Brewery legendariske brygg- mästare Garrett Oliver hade då förenats i det utmanande
arbetet att skapa en porter ”extra allt”.
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Och precis som David JR en gång gick i bräschen för
social verksamhet kommer Nya Carnegiebryggeriet bli
en levande samlingsplats med restaurang, utställningar
och goda relationer till grannarna i närområdet.

.

p pa n .

Tack vare porterns lämplighet för export – ölet mognar
och är drickfärdigt efter tre, fyra månader, men förädlas
och utvecklas i upp till tio år – kunde Carnegie Porter
skeppas ut i världen och, trots transporttiderna, komma
fram vid god vigör. Världen älskade ölet från Göteborg!
Den lätt rostade doften av farin och smaken av choklad

el sh u s

Den välhumlade portern, med smak av vanilj och kokosnöt
lagrades på 130 specialimporterade bourbonfat i trä och
tappades sedan på butelj med champagnekork. Detta var
första steget att kombinera Carnegie Porters arv och tradition
med modernt hantverk och den senaste bryggartekniken.
Resultatet blev en succé! Nästa steg tas med mikrobryggeriet,
ett projekt som den unge David JR Carnegie med all
säkerhet skulle ha sett som en mycket intressant investering.

D. Ca

Handelsmannen David JR Carnegie kom från Skottland
till Göteborg 1830 och det dröjde inte länge innan han,
med sitt förfinade sätt och sina språkkunskaper, gjorde
succé i stadens nöjesliv. Endast 23 år gammal köpte
David Carnegie bygdens största industriföretag –
Lorentska bruken. I rörelsen ingick såväl ett sockerbruk
som ett porterbryggeri och affärerna blomstrade under
Carnegies ägande.

2011

2013

B R OO K LY N B R E W E R Y

		
Ett
mikrobryggt öl
som tagıt världen
med storm
Brooklyn Brewery är det amerikanska mikrobryggeri
som exporterar mest mikrobryggd öl från USA. Det
var helt säkert mer än vad dåvarande Mellanösternkorrespondenten Steve Hindy och hans granne, finansmannen Tom Potter, vågade hoppas på när de 1987 sa
upp sig från sina jobb för att istället börja tillverka öl.
Nu, 25 år senare, har Brooklyn Brewery blivit för
ölvärlden vad Ben & Jerry blivit för glassindustrin –
moderna varianter av en traditionell och konservativ
produkt. Precis som Ben & Jerry har Brooklyn också
varit enormt duktiga på att bygga sitt varumärke, något
som idag gör att människor köper deras merchandise

för dyra pengar. De är ledande när det kommer till food
pairing – mat och dryck i skön kombination.
Brooklyn Brewerys framgångsrecept kan beskrivas som
äkta passion för bryggarkonsten och välbalanserade öl
med en amerikansk twist. De säljer idag både fasta
produkter och säsongsbrygder. Tillsammans med
D. Carnegie & co och Carlsberg Sverige kommer
Brooklyn Brewery, som letat efter ett lokalt projekt i
Sverige, lägga all sin kraft på att göra Nya Carnegiebryggeriet genuint, intresseskapande och framgångsrikt.

“We learned about Carnegie Porter years ago from the
legendary beer writer Michael Jackson. I am quite sure our
brewmaster, Garrett Oliver, and our partners at
New Carnegie will develop exciting new beers that will
bring new energ y to the beer culture of Sweden.”
Steve Hindy, Founder and Chairman of the board Brooklyn Brewery

Brooklyn Brewerys bryggmästare Garrett Oliver
har blivit en internationell ikon inom ölvärlden.

E X P O R T E X P L OS I O N
CE’s (00)

2006

2007

2008

2010

2011

2012

Brooklyns export har på senare år exploderat. Under 2013 kommer man även gå in i Frankrike.

Både Beer School, om grundarnas arbete med att skapa Brooklyn Brewery, och The Beermasters Table, skriven av
bryggmästaren Garrett Oliver, har blivit mycket uppmärksammade.
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P R ODU K T E N

Fantastiskt öl
för när & fjärran
Vid Nya Carnegiebryggeriet kommer det bryggas hantverksmässig, småskalig
öl som passar för alla tillfällen. Den lokala förankringen kommer att slå igenom
i de så väl ljusa som mörka ölsorterna och säsongssmakerna kommer att vara
finstämt avvägda för att passa så väl årstid som maträtter. Nya Carnegiebryggeriet
kommer att leverera öl till utvalda restauranger och barer i Stockholm, Sverige
och världen på samma sätt som Carnegie Porter en gång g jorde.

P lanera d f ör s ä ljning

Nya Carnegiebryggeriets öl kommer att säljas på fat och flaska.
– I flaska på de närmaste Systembolagen:
Ringen, Götgatan 132
Gullmarsplan 4-6
Folkungagatan 101
– Till lokala kunder i närområdet.
– Till utvalda restauranger och barer i Stockholm, Sverige och världen.

P r o d u ktlan s eringar
2013

2014

2015

CARNEGIE NO 1
CARNEGIE NO 2
CARNEGIE NO 3
CARNEGIE NO 4
CARNEGIE NO 5
CARNEGIE NO 6

CARNEGIE NO 8
Carnegie Small Batch Experiments
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Byggnaden ritades av Artur von Schmalense och Eskil Sundahl.
Området räknas till ett av funktionalismens viktigaste verk i Stockholm.
Byggnaden ligger mycket nära kommunikationer så som
tvärbanan, tunnelbanan och färjan.

4

Ett levande
tillskott till
området
L j u s s lingan 17 – 19

I en ikonisk byggnad, vackert belägen vid kajen i Hammarby Sjöstad
tar Nya Carnegiebryggeriet form. Här skapas en plats dit människor
kommer att vallfärda för att få uppleva öl och dess fantastiska smaker.

B ryggeriet k o m m er att be s tå av :

– Två hus; bryggeri och besöksverksamhet

– Total yta 829 kvm
– Restaurang och ölbar byggs i huset
– Fabege AB äger byggnaderna och kommer att stå
för de ombyggnationer som behövs
– Den vackra fasaden är positiv för varumärkesbyggandet
– Bryggeriet kommer bli en levande del av stadsbilden
– Med inspiration av Brooklyn Brewery kommer
kulturella projekt göras i och kring huset

Det h ä r h ä n d er i bryggeriet :

– Ölprovningar
– Utbildningar
– Guidade visningar
– Restaurang och ölbar

15

		
						

MÅLGRUPP

		 		 Vår målgrupp
						 & vad de
letar efter
E n tren d k ä n s lig m ålgr u pp

Den primära målgruppen för Nya Carnegiebryggeriet är:
27-40 år, fler män än kvinnor
Mat- och dryckesintresserade
Sociala
Lägger stor del av sin inkomst på att äta och dricka gott
Söker det genuina; oavsett om det är Flippin’ Burgers eller Matbaren
Letar efter det som är hippt och coolt. Vill ha en historia att berätta
Kräver super-premium-kvalitet
Umgås mycket i ”the home away from home”

M Å L G R U P P E N letar e f ter

Det genuina och äkta
– Tärnsjö garveri, Bondens marknad, Pärlans Konfektyr, Djuret
Nischade produkter
- Fäviken, Köttbaren, Estrella Damm Inedit, Brooklyn Sorachi Ace
Upplevelser i mat och dryck
– Mackmyra, Frantzén Lindeberg, Taverna Brillo, Akkurat
Närproducerat
– Värmdö Musteri, Jürss mejeri, Friends of Adam, Taylors & Jones
En conversation piece, något jag kan prata om som gör mig intressant
– Carnegie Special 175th Anniversary Porter, Himalayasalt, Urban Deli
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TRENDER

		 		 En samhällsutveckling till

mikrobryggeriets

			 			

favör

Att mikrobryggerierna och specialprodukterna röner allt större intresse från
krogarna, Systembolaget och konsumenterna har säkert inte gått någon förbi.
Men när vi kan välja produkter från hela världen blir det allt intressantare
att hitta det genuina och närproducerade som sitter på en egen historia.
Kunskap är den nya statusmarkören. Oavsett om vi besitter den själva eller kan
associera oss med den. Vi väljer också våra upplevelser med större omsorg.
Vi vill ha upplevelsevaluta för pengarna!

”Mikrobryggda öl är mer innovativa och därför även mer intressanta ”
.

										

Ur: Ölrapport från Brand Jobs Consulting

Mikr o bryggt öl
– s tark pr o d u kt m e d högt v ä r d e

I en av Carlsberg Sverige nyligen genomförd undersökning stod mikrobryggt öl ut som ett mycket intressant
segment för respondenterna i samtliga fokusgrupper.
De ansåg bland annat att:

Resultat på frågan ”Har ditt intresse för öl ökat under
det senaste året?” 29 procent, 32 procent av männen
och 27 procent av kvinnorna, uppgav att deras intresse
för öl har ökat under det senaste året.

”Brukar du unna dig en lyxig öl?” 62 procent,
73 procent av männen och 51 procent av kvinnorna,
brukar unna sig en lyxig öl.
Ur Sifo:s undersökning Dryckeskollen

Ur Sifo:s undersökning Dryckeskollen

–
–
–
–

–

Mikrobryggt öl har en mer distinkt smak med större
variation än storskaligt framställd öl.
Mikrobryggt öl är framställt med en stark idé och
passion – inte bara för vinnings skull.
Mikrobryggda öl är mer innovativa och därför även
mer intressanta.
Mikrobryggt öl signalerar att konsumenten som
dricker dem är mer kunnig och öppen för nyheter
än den ”vanliga” öldrickaren.
Mikrobryggda ölmärken har vackrare och mer
intressanta förpackningar.

Ur Ölrapport från Brand Jobs Consulting

I åldersgruppen 18 till 34 år svarar 44 procent att
ölintresset har ökat. För åldersgrupperna 35 till 55 år
och 56 till 79 år var motsvarande siffra 24, respektive
23 procent.
Ur Sifo:s undersökning Dryckeskollen

Restaurants are seeing an emergence of trends that
emphasize local products, produce, and alcohol choices.
In a national survey, the National Restaurant Association found that 79 percent of restaurants viewed local
wine and beer as a hot trend, and 62 percent of these
surveyed viewed microbrewed and craft beer as a hot trend.
Beerinnovation.com

”Fler och fler av våra gäster efterfrågar specialöl.
Brooklyn är fantastiskt, men ölet är inte närproducerat
och börjar bli lite för mainstream. Vi söker efter en
hantverksmässigt tillverkad öl på flaska, helst av allt
svensk!”
Kalle Strid, bar manager Sturehof
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N YA C A R N E G I E B R Y G G E R I E T

S A MM A N F A T T N I N G :

– Nytt mikrobryggeri i Stockholm.
– Tre starka parter: Carlsberg Sverige, D. Carnegie & Co och Brooklyn Brewery.
– Småskalig kvalitetsöl är ett växande segment.
– Välutvecklad distribution till Stockholm, Sverige och världen redan från start.
– Välkänd byggnad som kommer innehålla både restaurang och ölbar.
– En både rationell och emotionell investering.

TIDPLAN:

Finansiering – januari / februari / 2013
Renovering byggnad – Q1 / 2013
Installation – Q3 / 2013
Första brygd – Q4 / 2013
Besökscentret öppnar – Q1 / 2014

KO N TA K T U P P G I F T E R :

Nya Carnegiebryggeriet
C/o Carlsberg Sverige AB
Evenemangsgatan 31
Box 3040
169 03 Solna
Sverige
Tel: 08-410 60 802
Mail: info@nyacarnegiebryggeriet.se

F I N A N S I E L L I N FO

Det finstilta
om aktieägande i
Nya Carnegiebryggeriet
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F I N A N S I E L L I N FO

Di s clai m er

R i s k f akt o rer

Detta informationsmemorandum utgör inte ett prospekt
enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och kommer inte att anmälas till eller registreras
hos Finansinspektionen eller någon annan tillsynsmyndighet.

Riskfaktorer i sammandrag
• Marknadens efterfrågan av Bolagets produkter är
svårbedömd
• Förmågan att möta marknadskraven
• Beroende av nyckelpersoner
• Framtida kapitalbehov
• Produktansvar och trovärdighetsförlust i händelse
av defekta produkter
• Tillståndspliktig verksamhet
• Utebliven utdelning
• Likviditetsbrist i marknaden för Bolagets aktie
• Övriga risker

I ntr o d u kti o n
Nya Carnegiebryggeriet AB (publ), org. nr. 556896-6898
(nedan ”Nya Carnegiebryggeriet” eller ”Bolaget”) har
erbjudit aktieägarna i D. Carnegie & Co AB att investera i
Nya Carnegiebryggeriet. Investeringen avses genomföras
genom en nyemission av 3 100 000 C-aktier i Nya Carnegiebryggeriet, riktad till aktieägarna i D. Carnegie & Co.
A-aktie i Nya Carnegiebryggeriet berättigar till en röst
vid bolagsstämma, medan B-aktie och C-aktie berättigar
till en tiondels (1/10) röst vid bolagsstämma.
Om aktieägarna i D. Carnegie & Co tecknar det fulla
antalet aktier som erbjuds i nyemissionen resulterar det i följande
aktiekapital och ägarförhållanden efter nyemissionen.

Carlsberg
Sverige AB
Brooklyn
Brewery

			
			

Antal aktier

Röster % Kapital %

510 000 A-aktier

50,95 %

50 000 A-aktier
5%
1 000 000 B-aktier 9,99 %
1 050 000 aktier 14,99 %

1.91 %

0.37 %
18,32 %
18.70 %

D. Carnegie
& Co AB
310 000 B-aktier

3,10 %

1,16 %

Investerarna 3 100 000

30,97 %

78,24 %

Totalt:

4 970 000 aktier 100 %

100 %

Detta informationsmemorandum presenterar Nya Carnegiebryggeriets finansiella och operationella plan för
perioden 2013-2017.
M å l 2 0 1 3 - 2 0 17
• Bygga bryggeriet under 2013
• Bygga och inreda besökscentret under 2013
• Lansera den initiala produktportföljen under 2013
och 2014
• Växa på marknaden under 2014 och framåt
• Utveckla produktportföljen under 2014 och framåt
• Uppnå en produktion på 7500 HL till 2017
Kapitalbehov och finansiering
2 0 1 3 - 2 0 17
Nya Carnegiebryggeriets kapitalbehov för att genomföra
planen under perioden 2013-2017 efter de initiala investeringarna från grundarna bedöms vara 20,9 MKr. Det tillkommande kapitalet planeras att användas för att bygga
ett bryggeri i Hammarby Sjöstad med ett tillhörande besökscenter. En översikt över Bolagets uppskattade fördelning
av kapitalbehovet för perioden framgår nedan.
K a p i t a l b e h o v 2 0 1 3 - 2 0 17 ( M k r )
Inköp och byggnation av bryggeri
14,6
Inköp av tappningsutrustning 		
2,9
Besökscenter, inredning och utrustning
3
Totalt 			
20,5
Emissionskostnader 		
0,4
Finansieringsmål via investeringar
20,9

En investering i Nya Carnegiebryggeriet är förenad med risk. I
detta informationsmemorandum beskrivs en utveckling av Nya
Carnegiebryggeriet som av naturliga skäl bygger på ett antal
antaganden. Även om dessa antaganden kan bedömas som rimliga
lämnas inga som helst garantier eller utfästelser beträffande den
lämnade informationen. Mottagaren av detta informationsmemorandum bör före sitt eget oberoende beslut att investera i bolaget
göra sin egen oberoende analys och undersökning av Nya Carnegiebryggeriet samt alla övriga till den föreslagna investeringen tillhörande frågor. Bolaget vill emellertid lyfta fram följande områden
där risksituationen kan kommenteras.
Marknadens efterfrågan
Efterfrågan på Nya Carnegiebryggeriets öl är svårbedömd.
En lyckad lansering av ett nytt konsumentvarumärke kräver
en intresserad marknad, en stark produkt och ett kompetent
genomförande. Bolagets strategi är att växa genom restaurangmarknaden via Carlsberg Sveriges AB:s distribution.
Försäljningsmålen baseras på att Nya Carnegiebryggeriets produkter upplevs som attraktiva på marknaden.
Förmågan att möta marknadskraven
Mikrobrygd öl är en produkt som till stor del definieras
av den upplevda kvalitén. Summan av omdömen och
recensioner från såväl konsumenter som skribenter bildar
helhetsbilden av produkten. En tidig och stor lansering
som inte infriar marknadens förväntningar kan skada
den långsiktiga försäljningen och lönsamheten. För att
möta kraven väljer Nya Carnegiebryggeriet att lansera
mindre volymer till utvalda kundgrupper/marknader
och lägger stor vikt vid att presentera produkten i dess
rätta sammanhang.
Beroende av nyckelpersoner
Beroende av nyckelpersoner är en faktor för ett företag
som Nya Carnegiebryggeriet. Nya Carnegiebryggeriet
är även beroende av relationer till intresseföretag.
Framtida kapit albehov
Det kapitalbehov som Nya Carnegiebryggeriet avser
uppfylla genom den investering som beskrivs i detta informationsmemorandum tillgodoser bolagets kapitalbehov
och finansiering under perioden 2013-2017. Bolaget bedömer att det finansiella behovet för att uppnå de Bolagets
målsättningar under denna tid därefter är uppfyllt. Förändringar i omvärlden eller förändrade affärsförutsättningar kan dock förändra Bolagets kapitalbehov.
Produktansvar och trovärdighetsförlust vid defekta produkter
Eventuella defekter i Nya Carnegiebryggeriets produkter
skulle kunna leda till krav på ansvarsskyldighet och skadestånd, samt trovärdighetsförlust.
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Tillståndspliktig verksamhet
Bolaget kommer att bedriva tillståndspliktig verksamhet
i anläggningen enligt ett flertal lagar och myndighetsregler. Nya och/eller förändrade lagar, regler eller myndighetsbeslut skulle kunna begränsa Nya Carnegiebryggeriets verksamhet.
Utebliven utdelning
Nya Carnegiebryggeriet planerar ingen utdelning under
de närmaste tre räkenskapsåren. För perioden därefter
finns i dagsläget ingen fastställd plan avseende utdelning.
Likviditetsbrist i marknaden för
Bolagets aktie
Aktien handlas inte på en auktoriserad marknadsplats
och det kan inte garanteras att aktien kommer att vara
likvid. En avsaknad av en likvid handel i aktien kan vidare
innebära svårigheter att sälja ett aktieinnehav samt ha
en negativ inverkan på det pris till vilket ett aktieinnehav
kan realiseras.
Det kan finnas ytterligare risker som Nya Carnegiebryggeriet i dagsläget inte är medvetet om.

F I N A N S I E L L I N FO

E k o n o m i s k in f o r m ati o n
Nedanstående uttalande om den framtida omsättningen i Nya Carnegiebryggeriet baseras på den prognostiserade
försäljningen för den öl som skall produceras i bryggeriet i Hammarby Sjöstad. Prognostiserade intäkter kommer
från hyresintäkter på lokalerna, hyresintäkter för bryggeriutrustningen samt licensavgifter baserade på producerad
volym. 																	
2013
2014
2015
2016
2017
Lokal
Övrigt
Utrustning
Licensiering varumärke
Nettoomsättning

10 000 kr
25 000 kr
390 000 kr
60 000 kr
485 000 kr

1 735 000 kr
145 000 kr
2 340 000 kr
330 000 kr
4 550 000 kr

1 905 000 kr
145 000 kr
2 340 000 kr
930 000 kr
5 320 000 kr

2 075 000 kr
145 000 kr
2 340 000 kr
1 950 000 kr
6 510 000 kr

2 075 000 kr 		
145 000 kr 		
2 340 000 kr
3 130 000 kr 		
7 690 000 kr 		

Kostnader																		
Administration
300 000 kr
500 000 kr
500 000 kr
500 000 kr
500 000 kr 		
Lokal
5 000 kr
1 735 000 kr
1 905 000 kr
2 075 000 kr 2 075 000 kr 		
Övrigt
25 000 kr
130 000 kr
130 000 kr
130 000 kr
130 000 kr 		
Rörelsens kostnader
330 000 kr
2 365 000 kr
2 535 000 kr
2 705 000 kr 2 705 000 kr 		
Resultat innan avskrivningar
Immateriella
Bryggeri
Övriga lokaler
Avskrivningar

155 000 kr
32 000 kr
290 000 kr
120 000 kr
442 000 kr

2 185 000 kr
190 000 kr
1 740 000 kr
720 000 kr
2 650 000 kr

2 785 000 kr
190 000 kr
1 740 000 kr
720 000 kr
2 650 000 kr

3 805 000 kr
190 000 kr
1 740 000 kr
720 000 kr
2 650 000 kr

4 985 000 kr
190 000 kr 		
1 740 000 kr 		
720 000 kr 		
2 650 000 kr 		

Resultat efter avskrivningar -287 000 kr
Skatt 22%
- kr

-465 000 kr
- kr 		

135 000 kr
- kr

1 155 000 kr
118 360 kr

2 335 000 kr 		
513 700 kr 		

Resultat efter skatt
Kassaflöde

-465 000 kr
2 185 000 kr

135 000 kr
2 785 000 kr

1 036 640 kr
3 686 640 kr

1 821 300 kr 		
4 471 300 kr

-287 000 kr
155 000 kr

Resultatut veckling i sammanfat tning
Under första årens uppstart av verksamheten när produktionsvolymerna i bryggeriet är mindre kommer Bolaget att
gå med förlust. Under 2015 beräknar Nya Carnegiebryggeriet att Bolaget kommer att uppnå en sådan produktion
och försäljning av öl att Bolaget kommer att vända till
vinst. Under 2017 beräknar Nya Carnegiebryggeriet att
Bolaget uppnår en stabil försäljning av ca 8100 HL öl. Om
Nya Carnegiebryggeriet uppnår denna försäljning motsvarar det en årlig vinst för Bolaget om över 2,5 MKr.
Kassaflöde och rörelsekapital
Genom den investering som nu erbjuds aktieägarna kommer Nya Carnegiebryggeriet att tillföras kontanta medel
för att genomföra de investeringar som är planerade för att
starta bryggeriverksamhet i lokalerna i Luma-fastigheten.
Eget kapital och skuldsättning
Bolagets egna kapital kommer efter nyemission av föreslaget antal C-aktier till aktieägarna att uppgå till 26 745 000.
Utdelning
A-aktier i Nya Carnegiebryggeriet äger ej rätt till utdelning. B-aktier och C-aktier i Nya Carnegiebryggeriet medför lika rätt till utdelning från och med räkenskapsåret
2013. Bolaget beräknas dock inte lämna någon utdelning
under de närmaste tre räkenskapsåren.

B O L A G SO R D N I N G f ör p u blikt b o lag 5 5 6 8 9 6 - 6 8 9 8
§ 1 Bolagets firma
Bolagets firma är Nya Carnegiebryggeriet AB (publ). Bolaget
är publikt
§ 2 Säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms län, Stockholms kommun.
§ 3 Ve r k s a m h e t s f ö r e m å l
Bolaget skall direkt eller indirekt bedriva utveckling, tillverkning, försäljning och marknadsföring av maltdrycker
samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital och antal aktier
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst
8 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 2 000 000 och
högst 8 000 000. A-aktier, B-aktier och C-aktier kan ges ut.
Antalet aktier av varje slag får uppgå till vid var tid gällande maximalt antal aktier i bolaget.
§ 5 Röstetal
En A-aktie berättigar till en (1) röst, en B-aktie berättigar
till en tiondels (1/10) röst och en C-aktie berättigar till en
tiondels (1/10) röst.
§ 6 Vinstutdelning
Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning skall vinstutdelningen fördelas jämnt mellan B-aktier och C-aktier.
A-aktie skall inte berättiga till vinstutdelning.
§ 7 Nyemission m.m.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av flera slag, skall innehavare
av A-aktier, B-aktier och C-aktier äga företrädesrätt att
teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det
antal aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier,
som inte tecknas med primär företrädesrätt, skall erbjudas
samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela
antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger
och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, skall samtliga
aktieägare, oavsett aktieslag, äga företrädesrätt att teckna nya
aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler
har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner
som om emissionen 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 skall inte innebära någon inskränkning
i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall
nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det
antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid
skall gamla aktier av visst aktieslag ge rätt till nya aktier av

samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon
inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter
erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
§ 8 Likvidation
Vid likvidation av bolaget skall likvidationsbehållningen
fördelas jämnt mellan B-aktier och C-aktier. A-aktie skall
inte berättiga till någon likvidationsbehållning.
§ 9 Styrelse
Styrelsen skall bestå av tre till tio ledamöter med högst fem
suppleanter.
§ 10 R e v i s o r
Bolaget skall ha en eller två revisorer med högst två suppleanter
eller ett eller två registrerade revisionsbolag.
§ 11 K a l l e l s e t i l l s t ä m m a
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i
Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls
tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall
samtidigt annonseras i Dagens lndustri.
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer
att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra
veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma
skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.
§ 12 F ö r a n m ä l a n t i l l b o l a g s s t ä m m a
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman
skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning
av hela aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar
före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som
anges i kallelse till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag,
annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller
nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två
biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler
antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.
§ 13 Å r s s t ä m m a
Årsstämman hålles årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. Val av en eller fler justeringsmän.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning.
b) Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen.
c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande
direktör.
8. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.
9. Val av styrelse, revisor och i förekommande fall styrelsesuppleanter och eventuella revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som hänskjutits till stämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
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§ 14 H e m b u d a v s e e n d e A - o c h B - a k t i e r
Har A-aktie eller B-aktie övergått till ny ägare skall aktien
genast hembjudas innehavarna av A-aktier och B-aktier till
lösen genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse. Åtkomsten av
aktien skall därvid styrkas samt, om aktien övergått genom
köp, uppgift lämnas om köpeskillingen.
Erbjudandet om hembud skall ej kunna utnyttjas för ett
mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.
När anmälan sålunda gjorts om akties övergång, skall
styrelsen genast skriftligen meddela detta till bolagets A- och
B-aktieägare med anmodan till den, som önskar begagna
sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk
hos bolaget inom två månader räknat från anmälan hos
styrelsen om akties övergång.
Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd
av notarius publicus, dock att, om flera aktier hembjudits
samtidigt, aktierna först, så långt kan ske skall fördelas
bland dem, som framställt lösningsanspråk i proportion till
deras tidigare aktieinnehav.
Lösenbeloppet skall utgöras,
a) om fånget skett genom köp, av köpeskillingen och,
b) om äganderätten övergått genom annat fång än köp
och överenskommelse inte kunnat träffas, av det belopp
som aktien värderats till av skiljemän, utsedda i enlighet
med gällande lag om skiljeförfarande.
För inlösen skall inga andra villkor gälla.
Även annan tvist än om lösenbeloppet prövas i den ordning
gällande lag om skiljeförfarande stadgar.
Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen ej
överens i frågan om inlösen får den som begärt inlösen
skriftligen påkalla skiljeförfarande inom två månader från
den dag lösningsanspråk framställdes hos bolaget.
Har aktie övergått genom köp och, om så begärs, den nye
ägaren inte kan förete köpehandlingen eller annan handling
som utvisar köpevillkoren, eller förekommer anledning att antaga
att köpehandlingen upprättats för skens skull, skall lösenbeloppet fastställas i den under punkt (b) ovan angivna ordningen.
Om inte någon lösningsberättigad inom stadgad tid
framställer lösningsanspråk eller lösenbeloppet inte erläggs
inom en månad från det senare av (a) när tiden för att framställa lösningsanspråk löpte ut eller (b) när lösenbeloppet i
behörig ordning fastställts, äger den, som gjort hembudet,
att bli registrerad för aktien.
§ 15 A v s t ä m n i n g s f ö r b e h å l l
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister
enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
§ 16 R ä k e n s k a p s å r
Bolagets räkenskapsår skall omfatta 1 januari till 31 december.
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Som aktieägare
i Nya Carnegiebryggeriet
får du:
Att gå in som delägare i Nya Carnegiebryggeriet är både ett emotionellt och
rationellt beslut. Emotionellt därför att öl är så trevligt och att den lokala kopplingen
gör det ännu trevligare. Rationellt därför att mikrobryggerierna är ett växande och
mycket lönsamt segment som bara är i början av sin ekonomiska utveckling.

”Mikrobryggerierna är framtiden. Människors intresse
för det närproducerade och genuina kommer bara att växa.
Så även betalningsviljan för dessa produkter.”
Magnus Svensson / Kreativ ledare på Restaurangakademien

”Som krögare upplever jag att allt fler gäster frågar efter
mikrobryggd kvalitetsöl. Självklart är det viktigt att vi kan erbjuda
dem det allra bästa i detta spännande segment.”
									

Annelie Telford / VD Debaser

• Aktier i ett noga underbyggt och stabilt
start up-företag inom ett växande segment.

• Möjlighet att varje år, vid årsstämman, provsmaka
säsongsbrygden.

• En investering med mycket goda möjligheter till
avkastning.

• Besöka Shareholders Club en torsdag i månaden på
bryggeriet.

• Del av ett passionsdrivet projekt som kombinerar
arv, historia, innovation och distribution.

• Öppna din öl med den mycket limiterade öppnaren
tillverkad av Skultuna åt Nya Carnegiebryggeriet.

• Ett intressant samtalsämne på middagar och
sammankomster.
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