
2014
EMISSIONSMEMORANDUM

GIN



2

Detta Memorandum är upprättat av styrelsen i Hernö Gin AB med 
anledning av föreliggande nyemission. Härmed försäkras att styrel-
sen i Hernö Gin AB vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att 
säkerställa att uppgifterna i Memorandumet, såvitt styrelsen vet, 
överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är 
utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. 
 
Memorandumet 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 understiger 2,5 miljoner euro 
under en tolvmånadersperiod. För Memorandumet gäller svensk rätt. 
Memorandumet har inte granskats och godkänts av Finansinspek-
tionen. Emissionen enligt Informationsmemorandumet riktar sig inte 
till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Kanada, 
Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland eller i något annat land 
där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, 
registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida 
mot regler i sådant land.

Denna spridningsemission sker med undantag från bolagsordning-
ens företrädesrätt enligt beslut av extra bolagsstämma 2014-09-15.

Kontaktpersoner:
STYRELSEORDFÖRANDE: 

Emma Edfors
emma@herno.se

VERKSTÄLLANDE 

DIREKTÖR

Jon Hillgren
073-274 44 93
jon@herno.se

ANSVARSFÖRSÄKRAN
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AKTIE: Hernö Gin AB (publ.), B.  
ANTAL NYEMITTERADE AKTIER: 200 000 B-aktier vid full 
teckning. 
EMISSIONSBELOPP: 2 000 000 - 2 500 000 kr.
TECKNINGSTID: 16 september 2014 till 17 oktober 2014.
TECKNINGSKURS: 12,50 kr per aktie.
TECKNINGSPOST: En post omfattar 160 aktier (2000 kr).
LIKVIDDAG: 20 oktober 2014.
MARKNADSVÄRDE FÖRE NYEMISSION: 25 600 000 kr.

De nyemitterade aktierna medför rätt till vinstutdelning från och 
med avstämningsdagen för den utdelning som beslutats närmast 
efter emissionens registrering. 

Adress:
HERNÖ GIN AB (PUBL.) 

Dala 152
871 93 Härnösand
073-274 44 93
info@hernogin.com
www.hernogin.com

ERBJUDANDET 
I SAMMANDRAG
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Bolagets affärsidé
Vår affärsidé är att skapa unika destillerade gin-
drycker för genuint dryckesintresserade. Vi lägger 
mycket tid i vårt skapande för att ta fram produkter 
så välsmakande att det är överflödigt att blanda ut 
dem med något annat. Våra gindrycker destilleras 
utifrån naturliga råvaror och hela processen är hant-
verksmässig, från destillering till etikettering och 
signering av samtliga flaskor. Våra produkter skapas 
för att möta efterfrågan hos den ökande gruppen av 
dryckesintresserade i Sverige och världen.

Vision
Hernö Gin ska vara det självklara valet i Sverige 
och skall stå sig i jämförelse med de mest välsma-
kande och kvalitativa produkterna i världen. 

Marknaden
Marknaden för gin i Sverige genom försäljning 
via Systembolaget uppgår till ca 1,2 miljoner liter 
gin per år. En försiktig uppskattning av den totala 
svenska marknaden inklusive utskänkningsställen 
uppgår till 2 miljoner liter gin per år.  De två största 
marknaderna i Europa är Spanien och Storbritan-
nien med en försäljning om drygt 60 miljoner liter 
gin per år medan den totala ginmarkaden beräknas 
uppgå till 450 miljoner liter.

Motiv
Hernö Gin börjar bli ett etablerat varumärke på 
den svenska marknaden. Den utgör basen för vår 
verksamhet och målsättningen på kort sikt är att 
fortsätt växa på den svenska marknaden. På längre 
sikt lägger dessa investeringar grunden för en in-
ternationell expansion. Bolagets strategi är att växa 
stegvis med små initiala marknadsinvesteringar 
både inom Sverige och internationellt.

Nyemissionen syftar till att finansiera en anlägg-
ning för att möjliggöra utökad kapacitet inom 

produktion samt skapa större ytor för lager och 
besöksnäring. Anläggningen dimensioneras för att 
en ökad destilleringskapacitet från 25 000 liter per 
år till 125 000 liter per år, utan att göra avkall på 
bolagets hantverksprinciper samt för att kunna ta 
emot grupper om upp till 50 personer i taget. 

Finansiering
Den aktuella emissionen beräknas inbringa 2,5 mil-
joner kronor före emissionskostnader och finansie-
rar till fullo uppförande och ianspråktagande av de 
nya produktionslokalerna.  

Varför investera i Hernö Gin AB
» Sedan lanseringen av Hernö Gin i december 

2012 är våra produkter de mest prisbelönta i 
Europa1 med totalt 18 medaljer av världsklass. 
Därtill förärades bolaget en av världens mest 
prestigefulla utmärkelser Gin Grand Master.

» Hernö Gin har på rekordtid kvalificerats från 
beställningssortiment till fast sortiment i 40 av 
Systembolagets butiker. Bolaget räknar med att 
lansera i ytterligare 100 butiker i december 2014.

» Hernö Gin återfinns i tio europeiska länder via 
särskilda importörer, drygt ett år efter lansering. 
Importörer från ytterligare ett antal länder har 
visat intresse.

» Ginkritiker och skribenter från Europa och Nord-
amerika prisar våra produkter.

» Mycket god bruttomarginal gör att bolaget kan 
förväntas få en mycket god lönsamhet och ett 
starkt eget kassaflöde.

1 

SAMMANFATTNING

_______________________
1.  International Wine and Spirits Competition (IWSC) 2013 och 2014, 
Gin Masters 2013 och 2014, International Spirits Challenge 2014.



Framtida utdelningar
Bolaget har tidigare ej lämnat utdelning till bola-
gets ägare. Den finns risker som kan komma att 
påverka bolagets verksamhet negativt och det finns 
inga garantier för att bolaget kommer att prestera 
resultat som möjliggör framtida utdelningar till 
sina aktieägare. Tidpunkten för, och storleken på, 
eventuell framtida utdelning föreslås av bolagets 
styrelse. Styrelsen kommer härvid att väga in ett 
flertal faktorer såsom verksamhetens utveckling, 
resultat, kassaflöden, finansiell ställning och ex-
pansionsplaner

Likviditet i aktien
För närvarande finns ingen organiserad handel i 
bolagets aktie, vilket kan försvåra för den som vill 
sälja. En försäljning av aktier i bolaget sker genom 
att en säljare avtalar med en köpare om överlåtel-
ser av säljarens aktier i bolaget. 

Produktansvarsrisker 
Eventuella defekter i Hernös produkter kan leda till 
krav på ansvarsskyldighet och skadestånd, samt 
trovärdighetsförlust, vilket påverkar varumärket 
negativt. Kvalitetssäkring och kontinuerligt förbätt-
ringsarbete ingår i rutinerna och bolagets försäk-
ringsskydd är väl anpassat för verksamheten.

Beroende av tillstånd samt
förändrad lagstiftning
Risk för indragna och eller förändrade tillstånd, 
alternativt lagändringar som begränsar verksam-
heten. Alla tillstånd finns för verksamheten idag.

Beroende av nyckelpersoner
Beroendet av nyckelpersoner är en kritisk 
faktor. Bolaget är i en fas där personbe-
roendet på kort sikt är relativt begrän-
sat. Destilleriet har nu två anställda 
med destilleringskompetens.

Övriga risker
Produktionsstopp till följd av 
brand, stöld eller annan skada 
som drabbar anläggning och/el-
ler lagerutrymmen kan förorsaka 
problem vad gäller produktions- 
och leveransförmåga. Bolaget har 
rutiner och vidtar förebyggande 
åtgärder som minimerar riskerna 
och bolagets försäkringsskydd är 
väl anpassat för verksamheten.

RISKER MED 
VERKSAMHETEN

Nedan redogörs för några av de riskfaktorer som bedöms ha påverkan på bolagets framtids-
utsikter. Riskerna är ej rangordnade och gör ej anspråk på att vara heltäckande. Mottagaren 
av detta Memorandum bör före sitt eget självständiga beslut att teckna aktier göra sin egen 
oberoende analys av bolaget, dess konkurrenter och omvärld samt generell information om 
branschen bolaget är verksam inom.
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Produktionsanläggning
I befintligt destilleri finns kapacitet för att skapa 
25 000 liter gin av buteljeringsstyrka motsvarandes 
50 000 flaskor färdig produkt. De nya produktions-
lokalerna anpassas utifrån ett framtida behov där 
det då är möjligt att producera ytterligare 100 000 
liter gin av buteljeringsstyrka, motsvarande 200 000 
flaskor färdig produkt. Lokalerna är också dimensio-
nerade för att rymma all nödvändig destilleringsut-
rusning samt utrustning för efterhantering (butelje-
ring, etikettering mm). Lokalerna kommer också att 
inrymma kontorsutrymmen vilka helt saknas idag. 

Besöksanläggning
Hernö Gin verkar för att etablera Härnösand som 
en nationell destination för ginskapande och gin-
upplevelser. Destilleriet är beläget i byn Dala strax 
utanför Härnösand i Ångermanland. Området ingår 
i världsarvet Höga Kusten.

Våra befintliga lokaler tillåter grupper om upp till 
20 personer vid studiebesök och sittande ginprov-

ning. Under första halvåret 2014 har destilleriet 
besökts av ca 1400 personer, varav drygt 300 perso-
ner kom under det årliga Öppet hus i slutet av juni, 
resterande var inbokade grupper. Destilleriet tar i 
dagsläget inte emot spontanbesökare.

De nya lokalerna dimensioneras för att kunna ta 
emot upp till 50 personer åt gången för ginprovning, 
konferenser, företagsevent, samt ytterligare perso-
ner för enbart studiebesök.

Framtida kapitalbehov och rörelsekapital
Om försäljningen utvecklas enligt budget kommer 
det efter emissionen inte finnas behov av ytterli-
gare kapital på kort sikt. Enligt bolagets planer ska 
verksamheten generera ett positivt resultat från 
slutet av 2015. 

Finansiering
Emissionen är planerad att inbringa 2,5 miljoner 
kronor.

MOTIV TILL NYEMISSION

Nyemissionen syftar till att finansiera en anläggning för att möjliggöra utökad kapacitet 
inom produktion samt skapa större ytor för lager och besöksnäring. Anläggningen dimensio-
neras för att en ökad destilleringskapacitet från 25 000 liter per år till 125 000 liter per år, 
utan att tumma på bolagets hantverksprinciper, samt för att kunna ta emot grupper om upp 
till 50 personer i taget.
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Marknaden för super-premiumgin är på stark fram-
marsch i Europa och Nordamerika. Bara i Storbri-
tannien växte marknaden med 43 % under 2011 och 
på Europas största marknad Spanien ökade den 
totala ginförsäljningen med 20 % under 2012.  På 
den svenska marknaden säljs det ca 1,2 miljoner 
liter gin varje år varvid trenden med ökad försälj-
ning för super-premiumgin är tydlig.

Hernö Gin AB är Sveriges enda renodlade gindestil-
leri. Bolagets gin är också Nordens mest prisbe-
lönta genom tiderna.

Sedan lanseringen av Hernö Gin i december 2012 är 
våra produkter de mest prisbelönta i Europa1 med 
totalt 18 medaljer av världsklass. Därtill förärades 
bolaget en av världens mest prestigefulla utmärkel-
ser Gin Grand Master under 20132. 

Ginkritiker från Europa och Nordamerika prisar 
våra produkter.

Hernö Gin har på rekordtid kvalificerats från 
beställningssortiment till fast sortiment i 40 av 
Systembolagets butiker.

Hernö Gin återfinns i tio europeiska länder via sär-
skilda importörer. 

Mycket god bruttomarginal gör att bolaget kan för-
väntas få en mycket god lönsamhet och ett starkt 
eget kassaflöde.

För att möta den framtida förväntade efterfrågan 
behöver bolaget investera i större produktionsan-
läggning med större destilleringskapacitet.

Den svenska marknaden
Total försäljning via Systembolaget uppgår till ca 
1,2 miljoner liter gin per år. En försiktig uppskatt-
ning av den totala svenska marknaden inklusive ut-
skänkningsställen uppgår till 2 miljoner liter gin per 
år. Därtill tillkommer privatimport via gränshandel 
från framför allt Tyskland, Danmark samt på färjor.

Hernö Swedish Excellence Gin återfinns i System-
bolagets fasta sortiment med en butikstäckning 
om 40 butiker. Lanseringen hos Systembolaget 
skedde den första december 2012 i beställnings-
sortimentet. Därefter har produkten genom försälj-
ning kvalificerat sig till det fasta sortimentet från 
den första mars 2014. Enligt gällande rankingmodell 
som Systembolaget tillämpar beräknas produkten 
från den första december 2014 lanseras i ca 140 
butiker över hela landet.

Övriga produkter på den svenska marknaden är 
Hernö Navy Strength Gin, Hernö Old Tom Gin och 
Hernö Juniper Cask Gin. Därutöver finns en sä-
songsbaserad produkt. Vi kommer under de när-
maste året släppa ytterligare ginprodukter.

Bolagets primära marknadsföringskanaler gente-
mot privatkonsument är mässor och event, samt 
sociala medier.

Våra produkter finns hos drygt 100 barer och res-
tauranger över hela landet. Bolaget säljer direkt till 
kunder med utskänkningstillstånd. All försäljning 
till utskänkningsställen sker utan mellanhänder. 
Bolagets mest betydelsefulla aktivitet riktat till 
branschen är Sveriges största gincocktailtävling, 
Hernö Gin Cocktail Awards.

VARFÖR INVESTERA 
I HERNÖ GIN AB?

_______________________
1. International Wine and Spirits Competition (IWSC) 2013 och 2014, 
Gin Masters 2013 och 2014, International Spirits Challenge 2014.

2. Gin Grand Master förärades 2012 Citadelle Gin och 2011 Beefeater Gin.



9

Räkneexempel den svenska marknaden, försäljning 
genom Systembolaget:

Flaskor sålda 50 000 250 000
Nettoomsättning 5 250 000 26 250 000
Tillverkningskostnad 1 907 000 8 537 500
Täckningsbidrag 3 343 000 17 712 500

Den europeiska marknaden
De två största marknaderna i Europa är Spanien 
och Storbritannien med en försäljning om drygt 60 
miljoner liter gin per år medan den totala ginmarka-
den beräknas uppgå till 450 miljoner liter.

Hernö Gin finns till försäljning i tio europeiska 
länder där vi samarbetar med särskilda importörer 
med syfte är att marknadsföra och saluföra våra 
produkter på de olika marknaderna. Inga avtal om 
exklusivitet avseende import/försäljning har teck-
nats. 

Redan under februari månad 2014 tangerades för-
säljningsmålen för hela 2014. 

Konkurrens
I Sverige finns ingen egentlig konkurrens vad gäller 
produktion och försäljning av gin i dagsläget. Tvärt-
om skulle den svenska marknaden gynnas av att 
fler småskaliga/hantverksdestillerier startas, precis 
som inom den svenska whiskyindustrin. I Europa 
finns ett stort antal destillerier som tillverkar super-
premiumgin. Endast ett av dessa har etablerat sig i 
Systembolagets fasta sortiment.
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Visionen har sedan grundande 2011 varit att skapa 
ett gin som skall stå sig i jämförelse med de mest 
välsmakande och kvalitativa produkterna i världen. 
Resultatet från fem av de största internationella 
tävlingarna inom branschen det senaste året är 
entydiga. Vi är där. Vår gin är världsklass. 

Visst fanns det redan från början försäljningsambi-
tioner både i Sverige och i utlandet. Däremot trodde 
jag inte att vi på så kort tid skulle få så många 
utmärkelser, etablera oss så bra på den svenska 
marknaden, eller för delen börja exportera tre 
månader efter lansering. Allt detta med en minimal 
marknadsföringsbudget, men med en brinnande 
passion för gin. Bolagets strategi är att växa steg-
vis med små initiala marknadsinvesteringar både 
inom Sverige och internationellt. 

Vi har nu funnits på marknaden i drygt ett och ett 
halvt år. Mottagandet från privatkonsumenten, bar-
världen och recensenter är fantastiskt. Under årets 

första sju månader visade bolaget på en försiktig 
vinst, drygt ett år tidigare än planerat. Vi är just nu 
inne i ett skede där vi förbereder för en tydligare 
etablering på den svenska marknaden och en fram-
tida internationell expansion. För detta uppför vi nu 
en ny byggnad för produktion och lager, samt för att 
kunna ta emot alla de ginentusiaster som ser byn 
Dala strax utanför Härnösand som en spännande 
destination.

Med detta Emissionsmemorandum bjuds du in till 
att följa med på vår resa genom att teckna aktier 
i Hernö Gin AB. Som aktieägare får du också del 
av exklusiva lanseringar och unika ginupplevelser. 
Förhoppningsvis blir din investering också lönsam. 
Jag hoppas att detta Memorandum ger dig den 
information du behöver. Välkommen att höra av dig 
om för ytterligare frågor.

Dala i september 2014
JON HILLGREN

FRÅN IDÉ TILL VÄRLDSKLASS
– VD HAR ORDET

Varför gin? Oändligt många gånger har 
jag fått just den frågan. Det korta svaret 
på den frågan är, Självklart gin! Det långa 
svaret sparar jag tills det personliga mötet 
oss emellan.



11



12

Erbjudandet i korthet
Erbjudandet omfattar aktier till ett belopp om högst 
2 500 000 kronor vilket motsvarar högst 200 000 B-
aktier. Erbjudandet riktar sig till befintliga och nya 
aktieägare.

Aktie
Aktierna som erbjudandet gäller är Hernö Gin AB, 
Aktie B, ISIN SE0006259776. Aktierna har upprät-
tats enligt svensk lagstiftning och är denominerade 
i kronor.

Emissionskurs
De nya aktierna emitteras till en kurs om 12,50 kro-
nor per aktie. Courtage utgår ej. Emissionskursen 
har fastställts av styrelsen.

Teckningstid
Teckningen av nya aktier skall ske under tiden från 
och med den 16 september till och med den 17 
oktober 2014. 

Teckning av aktier
Anmälan om teckning skall göras på anmälningsse-
del, ”Anmälningssedel för förvärv av aktier i Hernö 
Gin AB” och skickas till Aktieinvest på den förtryck-
ta adressen på anmälningssedeln. Anmälnings-
sedeln finns att ladda ner från Aktieinvest FK AB:s 
hemsida, www.aktieinvest.se, eller bolagets hem-

sida, www.hernogin.se/investors-swe. Ofullständigt 
eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att 
lämnas utan åtgärd. I de fall flera anmälningssed-
lar insändes per tecknare kommer enbart den sist 
erhållna att beaktas. Vid de fall depå är kopplad till 
kapitalförsäkring eller investeringssparkonto vän-
ligen kontakta din förvaltare för teckning av aktier. 
Observera att anmälan är bindande.

Tilldelning
Vid tilldelning kommer styrelsen att eftersträva att 
Hernö Gin får en bred ägarebas samt att befintliga 
ägare ges möjlighet att teckna ytterligare aktier. 
Vid överteckning beslutar styrelsen i Hernö Gin AB 
om tilldelning av B-aktier, vilket innebär att tilldel-
ning kan komma att ske med färre antal B-aktier än 
anmälan avser eller helt utebli.

Besked om tilldelning
När fördelning av aktier fastställts, sänds avräk-
ningsnotor ut till dem som erhållit tilldelning. De 
som ej tilldelats aktier erhåller inget meddelande. 
Avräkningsnota beräknas skickas ut omkring den 
22 oktober 2014.

Betalning
Full betalning för tilldelade aktierna ska erläggas 
kontant enligt anvisningar på utsänd avräknings-
nota, samt vara Aktieinvest fk tillhanda senast fem 

VILLKOR OCH 
ANVISNINGAR
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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 tilldela-
des aktierna.

Leverans av aktier
När emissionen är registrerad hos Bolags verket 
bokas aktier ut på angivet VP-konto/depå. Regist-
rering hos Bolagsverket beräknas ske i mitten av 
november 2014.

Utdelning
De nyemitterade aktierna medför rätt till vinstut-
delning från och med avstämningsdagen för den 
utdelning som beslutats närmast efter emissionens 
registrering. 

Offentliggörande
Resultatet av nyemissionen kommer att offentlig-
göras på bolagets hemsida.

Frågor
Frågor avseende nyemissionen besvaras av:
Jon Hillgren, vd
073-274 44 93.

Skicka anmälningssedlar till:
AKTIEINVEST FK AB

Emittentservice
113 89 Stockholm
Tel: 08-506 517 95
Fax: 08-506 517 01
emittentservice@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se
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Senaste räkenskapsåret i korthet
Bolagets första hela försäljningsår har varit en 
intensiv resa. Våra försäljningsmål överträffades 
både i Sverige och i Europa. Hernö Gin (Swedish 
Excellence), som lanserades på Systembolaget i 
december 2012, har under hela 2013 varit Systembo-
lagets bäst säljande gin i beställningssortimentet. I 
Sverige säljs Hernö Gin till fler än 100 restauranger 
och barer, flera av dem i absolut världsklass. 

Hernö Gin har lanserats via importörer i Belgien, 
Holland, Nederländerna, Luxemburg, Portugal och 
Storbritannien. Våra produkter har fått stor upp-
märksamhet genom vårt aktiva arbete med sociala 
medier och genom ett flertal mycket goda interna-
tionella recensioner, samt för de utmärkelser som 
Hernö Gin under året förärats.

Intresset från utskänkningsställen i Sverige ökar 
kontinuerligt liksom intresset från utlandet. Kun-
skapen om det svenska ginundret börjar så sakte-
liga sprida sig. Vi har under året haft bra draghjälp 
genom att våra produkter recenserats av svensk 
media i positiva ordalag (DN, SVD, TV4, Allt om Mat, 
Damernas Värld, White Paper m.fl.) samt i framför 
allt Storbritannien (Class Magazine, The Telegraph, 
The Spirits Business, Lovedrinklovefood, m.fl.).

Intresset för att besöka oss har tagit fart på riktigt 
och under hösten hade vi i genomsnitt två ginprov-
ningar per vecka i bränneriet, ett led i att etablera 

Härnösand som en nationell destination för ginska-
pande och ginupplevelser.

Innevarande räkneskapsår
Vid årsstämman i mars 2014 beslutades om att 
Hernö Gin AB skulle bli ett avstämningsbolag och 
därmed ett publikt bolag. För att tydliggöra vår verk-
samhet ytterligare ändrade företaget namn under 
året från Hernö brenneri AB till Hernö Gin AB. 

Hernö Swedish Excellence Gin ingår från och med 
den 1 mars 2014 i Systembolagets fasta sortiment 
i 40 butiker. I december månad 2014 förväntas 
samma produkt lanseras i ytterligare 100 butiker. 
Detta kommer således att påverka försäljningen 
mycket positivt dels under innevarande års vikti-
gaste försäljningsmånad, december, och följaktli-
gen även framöver. Försäljningen genom Systembo-
laget kommer uppskattningsvis att minst dubbleras 
under 2015.

Försäljningen till utlandet översteg i januari 2014 
hela utlandsförsäljningen för 2013 och tangerade 
årsbudgeten för 2014 i februari. Helårsförsäljningen 
till utlandet beräknas för helåret 2014 dubbleras. 

Från och med mars 2014 är grundaren Jon Hillgren 
heltidsanställd VD och i juli välkomnades Mikael 
Udd som produktionschef. Mikael har erfarenhet 
bland annat från utbildningar vid Institute of Bre-
wing and Distilling i London.

BOLAGETS VERKSAMHET

Sveriges första och världens nordligaste ginbränneri finns i byn Dala utanför Härnösand 
i Ångermanland. Bolaget grundades 2011 av Jon Hillgren. Ägargruppen har efter två 
nyemissioner växt till 55 aktieägare. 
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Ägarstruktur
per 2014-09-01

Bolaget grundades av Jon Hillgren under 2011. I dag har bolaget 55 delägare. I uppställningen nedan redovi-
sas aktieinnehavet för bolagets tre största ägare fördelat på antal aktier och aktieslag.

 A-AKTIER B-AKTIER RÖSTER (%) KAPITAL (%)

Jon och Hi Johanna Hillgren 1 020 000 84 000 62,52 53,91
Johan Stenberg 400 000 3 200 24,34 19,69
Elin och Mathias Sahlman 160 000 24 000 9,87 8,98
Övriga 20 000 336 800 3,26 17,42
 1 600 000 448 000 100% 100%

Aktierna är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken. Aktierna har lika rättighet till bolagets tillgång-
ar, såväl vid vinstutdelning som vid likvidation. Röstvärdet skiljer sig så att A-aktien har tio (10) röster per 
styck och B-aktien en (1) röst per styck.

Aktiekapitalet har sedan bolaget bildades 2011 förändrats enligt nedan:

* Vid fulltecknad nyemission.

ÅR HÄNDELSE
FÖRÄNDRING 
ANTAL AKTIER

FÖRÄND-
RING AKTIE-

KAPITAL

TOTALT
ANTAL
AKTIER

KVOT-
VÄRDE, 

KR

AKTIE-
KAPITAL,

KR

2011 Nybildning 100 000 50 000 100 000 0,5 50 000

2011 Nyemission 300 000 150 000 400 000 0,5 200 000

2012 Nyemission 64 000 32 000 464 000 0,5 232 000

2013 Nyemission 48 000 24 000 512 000 0,5 256 000

2014 Fondemission 0 256 000 512 000 1 512 000

2014 Split 4:1 1 536 000 0 2 048 000 0,25 512 000

2014* Nyemission 200 000  50 000 2 248 000 0,25 562 000



VÅRA PRODUKTER 

Hernö Gin (40,5%)
Swedish Excellence. Laserades på 
Systembolaget i december 2012 och 
varit Systembolagets bäst säljande 
gin i beställningssortimentet 
under hela 2013. Lansering i 40 
butiker i mars 2014. I Sverige 
distribueras Hernö Gin till fler än 100 
restauranger och barer, flera av dem 
i absolut världsklass.

Hernö Juniper Cask Gin 
(47%).
Vi har skapat världens första fat av 
enträ i vilka vi har korttidsmognat 
vår gin. Efterfrågan har under året 
varit större än tillgången. 

THE GIN IS IN RATING 4,5/5 

AARON KNOLL.

Hernö Navy Strength Gin 
(57%) 
Lanserades på Systembolagen i 
Birsta, Härnösand och Timrå i april 
2013. Sveriges och Nordens första 
gin av detta slag. 

HERNÖ GIN

// 40,5% //

Swedish Excellence. Laserades på 
Systembolaget i december 2012 och 
varit Systembolagets bäst säljande gin 
i beställningssortimentet under hela 
2013. Lansering i 40 butiker i mars 2014. 
I Sverige distribueras Hernö Gin till fler 
än 100 restauranger och barer, flera av 
dem i absolut världsklass.

HERNÖ NAVY STRENGTH GIN

// 57% //

Lanserades på Systembolagen i 
Birsta, Härnösand och Timrå i april 
2013. Sveriges och Nordens första 
gin av detta slag.

HERNÖ JUNIPER CASK GIN

// 47% //

Vi har skapat världens första fat av 
enträ i vilka vi har korttidsmognat vår 
gin. Efterfrågan har under året varit 
större än tillgången. 

16
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”Really flavourful and very tasty: fresh, 
crisp, sappy pine and plenty of coriander, as 
well as some lighter herbal and floral notes. 
Simply superb.”
DAVID T. SMITH, SUMMERFRUITCUP.  

CLASS MAGAZINE / DIFFORDSGUIDE 

RATING 4/5

”The first boldly contemporary style Navy Strength 
Gin built on a truly neutral base. Nice floral 
notes, and not as hot as other  options out there.” 
AARON KNOLL, THE GIN IS IN.

CLASS MAGAZINE / DIFFORDSGUIDE

RATING 4/5

”I am now a true believer. Hernö Juniper Cask 
is a great  gin with a unique and intense flavour 
profile as well as a  bold statement from this small 
Swedish distillery, which in  a short period of time 
has received lots of praise from gin lovers all over 
the world - and rightfully so. I can’t  wait to find 
out what’s up their sleeves next... well done!” 
MAGNUS SUNDSTRÖM, TRADERMAGNUS.

THE GIN IS IN RATING 4,5/5 AARON KNOLL.

The Spirits Business 
Gin Grand Master 2013

International Wine and  
Spirits Competition

Gold 2014 (Hernö Juniper Cask Gin)

Silver 2014 (Hernö Navy Strength Gin)

Silver 2014 (Hernö Gin)

Bronze 2013 (Hernö Gin)

Bronze 2013 (Hernö First Craft Gin)

International Spirits Challenge
Silver 2014 (Hernö Navy Strength Gin)

Bronze 2014 (Hernö Gin)

The Gin Masters 
Master 2014 (Hernö Navy Strength Gin) 

Master 2013 (Hernö Navy Strength Gin)

Master 2013 (Hernö Navy Strength Gin)

Gold 2014 (Hernö Gin)

Gold 2014 (Hernö Gin)

Gold 2014 (Hernö Gin) 

Gold 2013 (Hernö Gin)

Gold 2013 (Hernö Gin)

Silver 2014 (Hernö Juniper Cask Gin)

Silver 2014 (Hernö Juniper Cask Gin)

Silver 2013 (Hernö Gin)

G
IN

 G
RA

ND MASTER – HERNÖ
 G

IN

 GRAND 
MASTER 

2013

UTMÄRKELSER



18

2013-01-01 2011-09-30

BELOPP I KR 2014-06-30 2013-06-30 2013-12-31 2012-12-31

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning 1 236 880 453 931 1 369 689 471 125 

Övriga externa intäkter 15 782 1 333 14 130 31 524 

1 252 662 455 265 1 383 819 502 649 

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter -198 686 -175 692 -386 098 -260 552 

Övriga externa kostnader -599 727 -469 553 -1 075 135 -474 993 

Personalkostnader -370 069 -4 012 -164 233 -27 309 

Avskrivningar och nedskrivningar
av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -55 685 -46 275 -97 435 -37 453 

-1 224 167 -695 532 -1 722 901 -800 307 

RÖRELSERESULTAT 28 495 -240 267 -339 082 -297 658 

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Ränteintäkter 4 098 9 563 7 069 

Räntekostnader -2 365 0 -820 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 30 228 -240 267 -329 519 -291 409 

RESULTAT FÖRE SKATT 30 228 -240 267 -329 519 -291 409 

Uppskjuten skatt 0 0 59 573 74 945 

ÅRETS RESULTAT 30 228 -240 267 -269 946 -216 464 

RESULTATRÄKNING
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BALANSRÄKNING

2013-01-01 2011-09-30

BELOPP I KR 2014-06-30 2013-06-30 2013-12-31 2012-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 561 125 575 798 559 384 583 187

Maskiner och andra tekniska 
anläggningar 15 612 20 816 18 214 23 418

Inventarier och verktyg 388 807 385 837 396 846 377 798

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 134 518 74 945 134 518 74 945

Summa anläggningstillgångar 1 100 062 1 057 396 1 108 962 1 059 348

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager m.m.

Färdiga varor och handelsvaror 87 814 103 668 93 284 104 935

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 297 937 85 394 521 842 379 951

Övriga fordringar 16 383 0 160 117 248

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 125 989 0 47 490 38 962

440 309 85 394 569 492 536 161

Kortfristiga placeringar 300 000 800 000 700 000 0

Kassa och bank 740 251 415 045 407 957 87 840

Summa omsättningstillgångar 1 568 374 1 404 107 1 770 733 728 936

SUMMA TILLGÅNGAR 2 668 436 2 461 503 2 879 695 1 788 284
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BALANSRÄKNING

2013-01-01 2011-09-30

BELOPP I KR 2014-06-30 2013-06-30 2013-12-31 2012-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 512 000 256 000 256 000 232 000

Fritt eget kapital

Överkursfond 2 288 000 2 544 000 2 544 000 1 368 000

Balanserad vinst eller förlust -486 410 -216 464 -216 464 0

Periodens resultat 30 228 -240 267 -269 946 -216 464

Summa eget kapital 2 343 818 2 343 269 2 313 590 1 383 536

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 72 860 86 699 87 670 102 895

Skatteskulder 0 0 286 683 230 815

Övriga skulder 222 945 31 535 171 765 69 038

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 813 0 19 987 2 000

Summa skulder 324 618 118 234 566 105 404 748

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 668 436 2 461 503 2 879 695 1 788 284
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Antagen vid bolagsstämma 2014-03-18.

§ 1 Firma
Bolagets firma (namn) är Hernö Gin AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Härnösands kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall bedriva hantverksmässig tillverkning 
och försäljning av alkoholhaltiga drycker, förvaltning 
och handel med värdepapper och fastigheter samt 
därmed förenlig verksamhet

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 512 000 och högst  
2 048 000 sek.

§ 5 Antal aktier
Antal aktier ska vara lägst 2 048 000 och högst  
8 192 000

§ 6 Aktieslag
Aktierna i bolaget kan bestå av A-aktier och B-ak-
tier. Aktierna i serie A får utgivas till ett belopp som 
högst motsvarar 100 % av aktiekapitalet. Aktierna i 
serie B får utgivas till ett belopp som höst motsva-
rar 100 % av aktiekapitalet. A-aktie har tio (10) röster 
per styck och B-aktie en (1) röst per styck.

Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller 
kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och 
serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha 
företrädesrätt att teckna nya aktier av samma ak-
tieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren 
förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte 
tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas 
samtliga aktieägare till teckning (subsidiär före-

trädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna 
räcker för den teckning som sker med subsidiär fö-
reträdesrätt, 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 av endast serie A 
eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om 
deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrä-
desrätt att teckna nya aktier i förhållande till det 
antal aktier de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller 
konvertibler genom kontantemission eller kvittnings-
emission, 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. 

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission 
ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhål-
lande 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.

Aktier av serie A skall på begäran av ägare till så-
dana aktier omvandlas till aktier av serie B. Begäran 
om omvandling, som skall vara skriftlig och ange det 
antal aktier av serie A som skall omvandlas till aktier 
av serie B, skall göras hos bolaget. Bolaget skall 
genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för 
registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är 
verkställd när registrering skett samt antecknats i 
avstämningsregistret.

BOLAGSORDNING
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§ 7 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter 
med lägst 0 och högst 3 suppleanter.

§ 8 Revisorer 
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jäm-
te räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning skall en eller två revisorer 
med högst två revisorssuppleanter eller ett eller två 
registrerade revisionsbolag utses.

§ 9 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annon-
sering i  Post- och Inrikes Tidningar samt genom e-
post till varje aktieägare vars e-postadress är känd. 
I det fall bolaget saknar e-postadress till aktieägare 
men postadressen är känd skickas kallelsen istäl-
let via brev. Kallelsen publiceras även på bolagets 
webbplats. Bolaget skall i samband med att kallel-
sen sker annonsera i Dagens Nyheter med hänvis-
ning till den information om stämman som finns att 
tillgå på bolagets webbplats. 

Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) 
samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om 
ändring av bolagsordning kommer att behandlas 
skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor 
före stämma. Kallelse till annan extra bolagsstäm-
ma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två 
veckor före stämman.

Rätt att delta i bolagsstämma har endast aktieä-
gare som (a) senast fem vardagar före stämman 
är registrerad som aktieägare i den av Euroclear 
Sweden AB förda aktieboken, och (b) anmäler sitt 
deltagande till bolaget senast kl. 12.00 den dag som 
anges i kallelsen till stämman.

§ 10 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden behandlas. 
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning 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

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och 
verkställande direktören.

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 
bolagsstämman enligt aktiebolagslagen 
(2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår
Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstäm-
ningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring 
av finansiella instrument.

BOLAGSORDNING
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 Anmälningssedel för teckning av aktier i Hernö Gin AB (publ).     

 

 

 

Fullständig information samt villkor framgår av memorandum utgivet i september 2014 av styrelsen i Hernö Gin AB. 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. Informationsmemorandum finns att ladda ner från 
www.aktieinvest.se och www.hernogin.se/investors-swe. 

A. Undertecknad anmäler sig härmed för teckning enligt följande: 
 

 

B. Om tilldelning sker ska tilldelade aktier levereras till: 

 

             

 

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

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 memorandum 

utgivet i september 2014 av styrelsen i Hernö Gin AB. 
 Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier än anmält 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.  
 Jag är medveten om att inget kundförhållande föreligger mellan Aktieinvest FK AB och tecknaren avseende denna teckning. 
 Jag är medveten om att Aktieinvest FK AB inte kommer att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknat för. 

C. Namn- och adressuppgifter:  

 

 

 

 

 

 

 

OBS! Om teckningen avser fler än 10 000 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.  

Skicka in din anmälan 
 per post till:                                                  eller per fax till:                      eller scannad per e-post till: 
 Aktieinvest FK AB /Emittentservice                  +46 (0)8 5065 1701              emittentservice@aktieinvest.se 

 SE-113 89 Stockholm  

Teckningstid: 16 september - 17 oktober 2014 

Teckningskurs: 12,50 kronor per aktie.  
 

Tilldelning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota 

Likviddag: Tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota 

 

stycken aktier i Hernö Gin AB till ovan angiven teckningskurs. Minsta teckningspost är 160 aktier 
(motsvarande 2 000 kr) och därutöver fritt antal aktier. 

 

 

 

  

VP-Konto: 

  
0 0 0  eller  

Depånummer:         Bank/ Fondkommissionär 

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) 
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