INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I
NORDIC WHISKY CAPITAL AB (PUBL)
Aktieägarna i Nordic Whisky Capital AB (publ) inbjuds att, med företrädesrätt, teckna nyemitterade
aktier av serie B.
Den som på avstämningsdagen den 21 januari 2019 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger rätt
att med företräde teckna aktier i företrädesemissionen. Innehav av sju (7) aktier av serie A eller serie
B berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget.
Emissionsbelopp: högst 7 652 621,20 kronor
Antal nyemitterade aktier av serie B: högst 2 068 276
Teckningskurs: 3,70 kronor per aktie av serie B
Avstämningsdag för företrädesrätt: 21 januari 2019
Teckningstid: 23 januari - 6 februari 2019
Hur du gör för att teckna framgår av de bifogade handlingarna om du har dina
aktier på VP-konto. Om du har dina aktier på depå hos en bank eller annan
förvaltare så tecknar du genom din depåförvaltare. Mer information hittar du i
emissionsmemorandumet som finns att ladda ned på Nordic Whisky Capitals
hemsida nordicwhisky.se och hos Aqurat Fondkommission på aqurat.se.
Teckningskursen på 3,70 kronor har bestämts med utgångspunkt i den senaste betalkursen för
bolagets aktie vid handel på Alternativa listan (Pepins) i december 2018. Teckningskursen innebär
en rabatt med cirka 6 procent jämfört med den senaste betalkursen på 3,95 kronor.
Nordic Whisky Capitals B-aktie handlas sedan januari 2018 på Alternativa Listan hos Pepins
Group. Aktien har under 2018 betalats till lägst 3,45 kronor och högst 4,00 kronor.
Sedan början av 2018 producerar dotterbolaget Agitator Whiskymakare AB nyskapande
kvalitetswhisky i ett nytt kostnadseffektivt och flexibelt destilleri. Ur flera aspekter är destilleriet, för
sin storlek, världsunikt. Visionen är Sveriges mest lönsamma destilleri.
I slutet av 2018 startade Nordic Whisky Capital, tillsammans med en partner, ett nytt dotterbolag för
rågwhiskey. Bolaget och varumärket heter Blind Seal Whiskey. Whiskeyn kommer att produceras av
Agitator Whiskymakare.
Nyemissionen syftar i första hand till att finansiera uppbyggnad av mognadslager i dotterbolagen
Agitator Whiskymakare AB och, i mindre utsträckning, Blind Seal Whiskey AB.
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VD HAR ORDET

2018 var ett fantastiskt år för Nordic Whisky
Capital. Dotterbolaget Agitator Whiskymakare
började destillera i sitt nybyggda destilleri i
Arboga i början av året. Under året har vi
sedan kunnat konstatera att den unikt
avancerade anläggningen på punkt efter punkt
har infriat våra högt ställda förväntningar.
Energieffektiviteten och
produktionseffektiviteten har båda levererat
enligt plan. Kvaliteten på råspriten, vår
blivande whisky, har överträffat alla
förväntningar. Vi producerar en
häpnadsväckande bra råsprit.
Den högautomatiserade processtyrningen har
visat sig vara en guldgruva. Den ger oss
oändliga möjligheter att prova nytt och
förbättra. Vår destillerichef Oskar och
operatör Christian finjusterar dag för dag
processen för att få den ännu bättre: bättre
sprit, högre energieffektivitet, effektivare
process, nya smaker.
På en punkt har vi omprövat vår plan. Den
ursprungliga tanken var att inte i ett tidigt
skede sprida vår råsprit eller korttidslagrade
fatprover till konsumenter, whiskybloggare
och andra. Bättre att vänta tills whiskyn blivit
riktigt riktigt bra, strax före lansering.
Vi kapitulerade för kvaliteten på vår råsprit
och den fantastiska utvecklingen som den fått
redan efter några månader på fat. ”Det här
håller för att presentera för marknaden”, var vi
alla överens om. Och det beslutet har vi inte
ångrat.
Mottagandet har varit översvallande positivt,
nästan overkligt. Vi har serverat
korttidslagrade fatprover på ett antal
whiskymässor riktade mot konsumenter.
Dessutom har ett antal whiskybloggare
provsmakat och skrivit om våra fatprover.
Alla, utan undantag, har varit lika positiva.
Några omdömen är:
• ”Den här whiskyn kan bli helt fantastiskt
om några år, då den redan nu är riktigt
bra!”
WhiskyABC

• ”I can tell you already now people, this is
some very, very high quality newmake!”
Samuel Whisky
• ”Det här är riktigt bra. Jag tror att de är
någonting på spåret som kan bli en
jättehit.”
Whiskytower
Inte minst viktigt så har även Systembolaget
bedömt både råsprit och fatprover. Även
därifrån var omdömet mycket positivt.
Till hösten hade produktionsprocessen
trimmats in och destilleriet producerade enligt
plan med sex skift per vecka. Då lanserade vi
ett nytt affärsområde: kontraktstillverkning.
Agitator har stor ledig kapacitet och kan
producera i stort sett vilken typ av smak som
helst.
Navet i affärsområdet är Agitators
produktionsanläggning men genom Nordic
Whisky Capitals lager av whisky på fat så kan
vi även erbjuda färdiglagrad svensk whisky.
Intresset har varit stort och vi har sålt både
råsprit från Agitator och fat med whisky från
Nordic Whisky Capitals lager, samt
lagringstjänster.
Slutligen, i december startade vi Blind Seal
Whiskey AB. Blind Seal är ett nytt varumärke
för rågwhiskey i amerikansk stil, därför
whiskey stavat med ”e”. Vi startar Blind Seal
med Tobiaz Forsberg som minoritetspartner.
Tobiaz är initiativtagare till konceptet och blir
vd i det nya dotterbolaget.
För att finansiera uppbyggnaden av
mognadslager, främst i Agitator men även i
Blind Seal, så genomför vi nu en
företrädesemission av aktier.
Framtiden är fantastiskt spännande och nya
affärsmöjligheter öppnar sig hela tiden. Fokus
är fortsatt främst på Agitators varumärke och
på utnyttjandet av Agitators
produktionsanläggning.
HÅKAN JARSKOG
Verkställande direktör

