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årsredovisningen för box destilleri ab för 2012 samt
halvårsrapporten 2013 är en del av detta memorandum.

e n dig ital ve r sion av år sre dovisninge n kan laddas ne r från bolagets
hemsida. e n tryckt ve r sion kan be ställas via emission@boxwhisky.se
äve n övriga dokume nt i anslutning till emissione n
finns tillgängliga via boxwhisky.se
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ande r s lar sson

th omas lar sson

Telefon 0705–19 34 74
ander s@nordicwhisky.se

Telefon 070–552 78 28
thomas@boxwhisky.se

f ör f rågor kring adm i n i st rat i one n av e m i s s i one n

aktieinve st
Aktieinvest FK AB 113 89 Stockholm
Telefon 08-506 517 0 0 www.aktieinvest.se

f inan s i e l l r å dg ivare

alte rnativa aktiemarknade n
Grevgatan 39 SE-114 53 Stockholm Sweden
Telefon 08-673 17 9 0 www.alter nativa.se

ans var sf ö r s ä k ran
Detta Memorandum är upprättat av styrelsen i box Destilleri AB
med anledning av föreliggande nyemission. Härmed försäkras att
styrelsen i box Destilleri 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.

f inan s i e l l r å dg ivare
Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB har biträtt bolaget i upprättandet av detta Memorandum. Då samtliga uppgifter i Memorandumet
härrör från bolaget friskriver sig Alternativa aktiemarknaden från allt

ansvar i förhållande till aktieägare i bolaget och avseende andra direkta
eller indirekta konsekvenser till följd av beslut som helt eller delvis
grundas på uppgifterna i detta Memorandum.

ERBJUDANDET
I SA MMA NDRA G
Företrädesrätt

Befintliga aktieägare kan teckna två (2) nya
b-aktier för nio (9) gamla aktier oavsett aktieslag
box Destilleri AB, B, ISIN SE0000437402
645 394 b-aktier

Aktie
Antal nyemitterade aktier
Emissionsbelopp
Avstämningsdag
Teckningstid nyemission
Betalning
Teckningskurs
Marknadsvärde före nyemissionen

9 035 516 sek
2 september
16 september – 14 oktober
14 oktober
14 sek per aktie
40 659 850 sek (baserat på teckningskursen)

Teckning och betalning med företräde

Adresser

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter sker under teckningsperioden genom samtidig kontant betalning.
Information om teckning kan erhållas från respektive
bank/fondkommissionär.

Box Destilleri AB (publ)
Sörviken 140, 872 96 Bjärtrå
0612–530 60
info@boxwhisky.se | www.boxwhisky.se

Teckning och betalning utan företräde

Finansiell rådgivare
Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)
Grevgatan 39 | 114 53 Stockholm
08–673 17 90
info@alternativa.se | www.alternativa.se

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter sker under teckningsperioden. Anmälan att teckna
aktier utan stöd av teckningsrätter görs på anmälningssedeln sist i detta memorandum. Vid tilldelning skall
betalning ske kontant enligt anvisningar på avräkningsnota.
Avsiktsförklaring
Bolagets huvudägare har förklarat sin avsikt att
tillsammans teckna aktier i emissionen till ett värde
om 4,5 miljoner kronor vilket motsvarar 50 %
av emissionsbeloppet.

Emissionsinstitut
Aktieinvest FK AB | 113 89 Stockholm
08–5065 1701
kundservice@aktieinvest.se | www.aktieinvest.se
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SAMMANFATTNING
anläggningar, merparten av dessa är mycket små med
undantag av box och Mackmyra. (Statistiska uppgifter
MWYB, Malt Whisky Yearbook 2013.)

Emissionsvillkor
• Varje aktie av serie a och serie b ger 1 teckningsrätt.
• Varje 9 teckningsrätter ger rätt att teckna 2 aktier av
serie b för 14 kronor styck.

Strategi

• Teckningstiden är 16 sep–14 okt.

Varumärket box Whisky ska byggas som ett högprofilerat kvalitetsvarumärke som kännetecknas av öppenhet
och dialog samt en trovärdighet och auktoritet inom
maltwhiskysegmentet. Vår marknad är global, vårt uppträdande är internationellt, vårt ursprung är Ådalen.

• För teckning med företrädesrätt ska betalning
erläggas senast 14 oktober.
Bolagets verksamhet
box Destilleri AB:s affärsidé är:
• Att, med Ådalen som bas, producera maltwhisky
och whiskyupplevelser av yppersta kvalitet.

box

box Whiskys erbjudande kommer att vara en högkvalitativ whisky i olika mognadsstadier och stilar. Eftersom
whisky lagligen kräver tre års lagringstid för att få kallas
whisky kan inga produkter lanseras före 2014. Den första
whiskyn är planerad att släppas i juni detta år. Erbjudandet
har under lagerbyggnadstiden främst bestått av försäljning av specifika kundfat, så kallade Ankare, samt tillhandahållande av whiskyupplevelser som guidade turer,
provningar, föreläsningar med mera.

• Visionen är: att göra världens bästa maltwhisky.
• Varumärket är box Whisky.
• box Destilleri sattes on stream i november 2010.
• Produktionskapaciteten är cirka 115 000 liter ren
alkohol per år vid ett skift.
Marknaden
Försäljningen av whisky ökar explosionsartat i Sverige.
De senaste tio åren har enligt Systembolagets statistik försäljningen av skotsk maltwhisky ökat med 40 %, Skotsk
grainwhisky med 91 % och irländsk whisky med 86 %.
Drygt 20 % av Whiskyn som säljs i Sverige är den
avsevärt dyrare maltwhiskyn, vilket är cirka fyra gånger
högre andel än världen i övrigt.
Andelen maltwhiskyentusiaster växer. I dag beräknas
Sverige ha omkring 1 000 whiskyklubbar med en regelbunden provningsverksamhet. Antalet whiskyfestivaler
och -mässor ökar också i stor omfattning.
Globalt ökar whiskyförsäljningen kraftfullt. Mellan
2010 och 2011 ökade värdet av den skotska whiskyexporten med cirka 25 % och i volym visar regioner som
Central- och Sydamerika på en nära 40-procentig ökning,
Europa utanför EU 36 %, USA 31 %, Mellanöstern 27 %
och Asien 27 %. Bland enskilda länder redovisar Ryssland
mellan 2009 och 2011 en försäljningsökning av whisky på
60 %, Brasilien 44 %, Taiwan 41 % och USA 20 %.
I dag produceras svensk whisky vid cirka 10 svenska
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Whiskys erbjudande

Motivet till nyemissionen
Bolaget har upprättat en finansieringsplan för 2013 och
2014. Behovet av nytt kapital uppgår enligt planen till
25,5 miljoner kronor. Genom en riktad nyemission sommaren 2013 till Axson Svenska AB och SamInvest Mitt AB,
vilka gått in som nya delägare i bolaget, inbringades
6 miljoner kronor. Detta gör att restrerande kapitalbehov
för 2013 och 2014 ser ut som följer:

4

2013
Produktionsanläggning
Kontors- och besöksanläggning
totalt

7 000 000 sek
1 000 000 sek
8 000 000 sek

2014
Investeringar i fat
Produktionsanläggning
Kontors och besöksanläggning
Räntor och amorteringar
totalt

1 000 000 sek
3 000 000 sek
3 600 000 sek
3 900 000 sek
11 500 000 sek

e m i s s i o n s m e m o ran du m

Finansiering

Varför investera i

Beräknat kapitalbehov finansieras i balans mellan eget
kapital och lån från kreditinstitut. Den aktuella emissionen
beräknas inbringa 9 miljoner kronor före emissionskostnader. Huvudägarna har förklarat sin avsikt att teckna
aktier i emissionen om 4,5 miljoner kronor.

• box Whiskys marknadssegment präglas av höga
marginaler, hög tillväxt och prisokänslighet.

box

Destilleri AB

• box Destilleri har stabila, långsiktiga ägare.
• box Destilleri har rekryterat branschunik
spetskompetens.
• box Destilleri anses av internationell expertis vara ett
av världens mest intressanta nya destillerier.

RISKER
Nedan redogörs för några av de riskfaktorer som bedöms
ha påverkan på bolagets framtidsutsikter. Riskerna är ej
rangordnade och gör ej anspråk på att vara heltäckande.
Ytterligare risker och osäkerheter som bolaget ej känner
till eller som för närvarande inte bedöms vara väsentliga,

kan komma att utvecklas till faktorer som påverkar bolaget.
Utöver information som framkommer i Memorandumet
bör därför varje investerare göra sin egen bedömning av
varje riskfaktor och dess betydelse för bolagets framtida
utveckling samt en allmän omvärldsbedömning.

FRA M T I D A KA P I TA L BEHOV OC H F INA NSIERING SF ÖRMÅ G A
Den bransch bolaget är verksam i är mycket kapitalkrävande, både med avseende på nyanläggningar och på
löpande underhållsåtgärder. Sådana investeringar kan
komma att kräva framtida extern anskaffning av kapital.
Bolaget kan i framtiden även komma att behöva anskaffa
ytterligare kapital av andra skäl. Det kan inte garanteras att
anskaffning av externt kapital kan ske när behovet uppstår och till villkor som är godtagbara för bolaget och

dess aktieägare. Om bolaget upptar finansiering genom
att emittera nya aktier eller andra aktierelaterade instrument kan detta komma att medföra utspädningseffekter
för bolagets befintliga aktieägare. Om bolaget upptar nya
lån kan dessa innefatta begränsande villkor, exempelvis i
form av soliditetskrav, vilket skulle kunna inverka negativt
på bolagets flexibilitet avseende användningen av kapital
i verksamheten.

L IK V IDIT ET SRISK
Att tillverka Whisky medför en väsentlig kapitalbindning i
lager. Om bolaget inte har tillgång till erforderliga likvida

medel kan detta innebära en risk för att bolaget inte kan
fullgöra löpande betalningar i verksamheten.

RÄ NT ERISK
Ränterisk föreligger till följd av bolaget långsiktiga
skuldförbindelser och innebär en risk för ökade ränte-

box de stille ri ab

kostnader vid en höjning av marknadsräntan, vilket skulle
påverka bolagets lönsamhet och finansiella ställning negativt.

5

e m i s s i o n s m e m o ran du m

VÄ R D E P A P P E R SREL A T ERA DE RISK ER
A K TI E N S K URSUT V EC K L ING
Aktieägande är per definition ett risktagande. Det finns
inga garantier för en positiv utveckling av aktiekursen.
Eftersom en aktieinvestering kan sjunka i värde är det inte
säkert att en investerare kan komma att få tillbaka satsat
kapital eller något kapital alls. Priset på aktien påverkas av
direkta faktorer som bolagets resultat och finansiella ställ-

ning, förändringar i aktiemarknadens förväntningar om
framtida vinster, utbud och efterfrågan på aktierna, men
även av omvärldsfaktorer.
Investeringar i bolaget bör därför föregås av en noggrann
analys av bolaget, dess konkurrenter och omvärld samt
generell information om branschen bolaget är verksam i.

LI KVI DIT ET I A K T IEN
Bolagets b-aktie handlas på Alternativa aktiemarknaden.
Handel sker regelbundet men ej dagligen. På Alternativa handlas de listade bolagen en vecka i månaden till ett
pris som fastställs i en auktion där köparnas och säljarnas bud vägs ihop till en fastställd kurs. På så sätt

samlas likviditeten till ett tillfälle per månad. Det kan
däremot inte garanteras att likviditeten i aktien är eller
kommer vara tillräcklig. Om likviditeten ej är tillräcklig
kan det medföra svårigheter för aktieägare att förändra
sitt innehav.

F R A M T I DA UT DEL NING A R
Bolaget har tidigare ej lämnat utdelning till bolagets
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 expansionsplaner. Det 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.

MOTIVET

TIL

EMISSIONEN

L

box Destilleri har upprättat en finansieringsplan för 2013 och 2014. Behovet av nytt
kapital uppgick till 25,5 miljoner kronor. Genom en riktad nyemission sommaren 2013
till Axson Svenska AB och SamInvest Mitt AB, vilka gått in som nya delägare i bolaget,
inbringades 6 miljoner kronor. Detta gör att restrerande kapitalbehov för 2013 och 2014
ser ut som följer:
K A P IT A L BEHOV
2013
Produktionsanläggning
Kontors- och besöksanläggning

7 000 000 sek
1 000 000 sek

totalt

8 000 000 sek

2014
Investeringar i fat
Produktionsanläggning
Kontors- och besöksanläggning
Räntor och amorteringar

1 000 000 sek
3 000 000 sek
3 600 000 sek
3 900 000 sek

totalt

11 500 000 sek

LA G ERBY G G NA DER
att producera whisky kräver en omfattande lageruppbyggnad. Det faktum att whisky inte får säljas under
benämningen whisky förrän efter minst tre års lagring,
och att den oftast behöver betydligt längre tid än så för
att mogna till perfektion gör behovet av lagerbyggnader
stort. box Destilleri äger 12 hektar mark vid destilleriet
där byggnader kan uppföras. I dagsläget producerar box
Destilleri vid en årstakt på 115 000 liter ren alkohol, vilket

gör att att lagervärdet växer i mycket stor omfattning.
Det finns många fördelar med att lagra whisky vid
destilleriet. Inte minst logistiska, praktiska och ekonomiska,
men framför allt kvalitetsmässiga eftersom de klimatologiska förutsättningarna för lagring vid Ångermanälven
är mycket gynnsamma. I våra planer ingår att uppföra ett
stort mognadslager som kommer att täcka våra lagringsbehov de närmaste sju åren.

FAT
Whisky lagras på fat av ek. Till allra största delen på ekfat som tidigare innehållit amerikansk bourbonwhisky
eller spansk sherry. Man uppskattar att mellan 70 och
80 procent av smakerna i en whisky kommer från faten.
Detta innebär att fatkvaliteten är av absolut högsta angelägenhetsgrad. Det vanligaste sättet att lagra whisky är
bourbonfat. Dessa fat är betydligt billigare än andra fat-
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typer och ger en traditionell, lite söt och fruktig vaniljton.
Bourbonfat är de vanligaste faten på så gott som alla
destillerier, men behovet av andra dyrare fattyper är
också stort eftersom det ger möjligheter att utveckla
en smakmässigt varierad portfölj. Under lageruppbyggnadstiden är behovet av att köpa in fat mycket
kapitalkrävande.
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K O N TO R - O C H BESÖK SA NL Ä G G NING EN
box Destilleri är idag ett av Västernorrlands mest växande
turistmål. Under perioden januari – augusti 2013 har
destilleriet besökts av cirka 6 000 personer. Detta trots
att verksamheten knappast varit särskilt anpassad för att
ta emot besökare. Under de tre sommarmånaderna har
i genomsnitt 40 personer per dag gått guidade turer och
väldigt många fler har stannat till vid destilleriet och njutit av de vackra omgivningarna. Destilleriet är beläget
vid världsarvet Höga Kusten som marknadsförs intensivt
av turistnäringen i regionen. Med bättre förutsättningar

att ta emot besökare, större sällskap, turister och inte
minst whiskyturister kommer vi att kunna utveckla våra
erbjudanden och ta emot många fler besökare. I dag har
vi en provisorisk whiskybutik där vi säljer profilprodukter
i stor mängd, men den är otillräcklig på alla sätt. Vi har
även ett mycket stort behov av kontorslokaler och en
rad andra faciliteter som nu saknas vid destilleriet. Vi
har tagit fram projekteringsunderlag för att uppföra ett
besökscentra med butik, café och restaurangmöjligheter
samt funktionella kontors- och arbetslokaler.

R Ö REL SEK A P IT A L
Under lång tid kommer lageruppbyggnad att vara
mycket kapitalkrävande. Whiskytillverkning förutsätter att stora värden läggs i lager och att lagren inte
kapitaliseras förrän efter lång tid. Vissa fat kommer

inte att buteljeras förrän efter 10, 20, kanske 30 år.
Vi bedömer att det kommer att dröja ytterligare sex
– åtta år innan nyproduktion och uttag ur lager är i
balans.

F R A M T I DA K A P IT A L BEHOV
Om försäljningen utvecklas enligt våra budgetplaner
kommer det även efter emissionen att finnas behov av
kapital, främst vid investeringar i fast egendom. Enligt

bolagets finansieringsplan ska verksamheten generera ett
positivt kassaflöde exklusive investeringar och finansiella
kostnader från 2014 och framåt.

F I NA NSIERING
Emissionen är planerad att inbringa 9 miljoner kronor.
Överskjutande kapitalbehov kommer att upplånas via

box de stille ri ab

bank och kreditinstitut. Bolaget har upphandlade och
väl etablerade bankkontakter.
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VARFÖR INVESTERA
I BOX DEST IL L ERI A B

Whiskymarknaden är i stark positiv utveckling. I synnerhet kännetecknas det segment,
singelmaltwhisky, där box är verksamt av höga marginaler, stor tillväxt och prisokänsliga
konsumenter. Marknaden växer över hela världen och antas fortsätta växa.
box Destilleri AB kommer du att få del av unika erbjudanden som gör ditt delägarskap till något mycket mer
än en investering.
box Destilleri har finansiellt stabila och långsiktiga
huvudägare med stor erfarenhet som står till bolagets förfogande genom styrelsearbete och andra insatser. Huvudägare är Norrlandspojkarna AB, BLL
Invest AB, Nordic Whisky Capital AB samt nya och
Axson Svenska AB och SamInvest Mitt AB. Därutöver finns ytterligare cirka 700 ägare. I ledningsgruppen ingår destillerichef Roger Melander, marknadschef Hasse Nilsson och Brand Manager Jan Groth,
dessa räknas till landets ledande whiskyauktoriteter och
garanterar bolaget genuin kompetensförsörjning.
Huvudägarna har förklarat sin avsikt att teckna aktier
i emissionen om 4,5 miljoner kronor.

svensk whisky har mycket goda förutsättningar att bli ett
nationellt och internationellt begrepp. Sverige är sett till
antalet whiskydestillerier topp tre i världen efter Skottland och USA. Förutsättningarna för att tillverka whisky i
Sverige är utmärkta, råvaror, klimat, kunskap, såväl inom
processteknik som produktkännedom och inte minst ett
världsunikt konsumentintresse och god investeringsvilja
kommer att driva varumärket ”Svensk whisky”.
box Destilleri är redan utnämnt till ”The Worlds most
Exciting new Distillery” av brittiska och amerikanska
whiskymagasin. Destillatet beskrivs som briljant och en
samfälld kritikerkår lovordar kvalitet, kunskap och seriositeten i projektet. box Destilleri har förutsättningar att
tillverka världens bästa whisky och bli ett globalt högprofilerat kvalitetsvarumärke.
Whisky är en produkt som är starkt förknippad med
glädje, gemenskap och livsnjutning. Som aktieägare i

RÄ K NEEXEMP EL
Singelmaltwhisky säljs i dag med goda marginaler. För
att ge en uppfattning om bolagets intäktspotential visar
vi ett hypotetiskt räkneexempel vid försäljning av hela
årets beräknade produktion 115 000 liter ren alkohol

om tio år vid olika prisnivåer. Exemplet visar endast
flaskförsäljning, bolagets övriga intäkter har exkluderats.
Räkneexemplet utgår från en alkoholstyrka på 46 procent.

Hypotetiskt räkneexempel vid försäljning genom Systembolaget till olika priser om tio år
Pris per flaska (50 cl) på Systembolaget
500 sek

600 sek

700 sek

Nettointäkt

99 mkr

127 mkr

155 mkr

Tillverkningskostnader (fat, lagring och buteljering)

33 mkr

33 mkr

33 mkr

bruttovinst

66 mkr

94 mkr

122 mkr

box de stille ri ab
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E MI S S I O N S KUR S
Emissionskursen är satt till 14 kronor per aktie. Senast
betalt på Alternativa aktiemarknaden är 15 kronor per
aktie. Axson Svenska AB och SamInvest Mitt AB tecknade genom en riktad emission 200 000 aktier vardera till
en kurs om 15 kronor per aktie, vilket motsvarar totalt
6 miljoner kronor.

H ANDEL M E D B- A KT I E N
Handel med b-aktien har bedrivits på handelsplatsen
Alternativa aktiemarknaden sedan hösten 2011. Bolaget
har före emissionen drygt 700 registrerade aktieägare.

S KA L BA R H E T
Med relativt begränsad investering finns möjlighet att
flerdubbla box produktionskapacitet i den befintliga
anläggningen och att introducera flerskift.

FÖR BO KN I N G A V
FÖRS TA LA N S E R I N G
Den som tecknar sig i emissionen kommer att erbjudas
att förboka en flaska av den första officiella lanseringen
av box Whisky i juni 2014. Buteljeringen kommer att
göras i en liten upplaga och förväntas sälja slut mycket fort
på Systembolaget. Första utgåvan från ett nytt destilleri
är alltid eftertraktad. Det kommer att vara mycket större
efterfrågan än tilldelning till Systembolagen.

Thomas Larsson, VD box Destilleri AB

VD

R
HA

DET ÄR MED STOR GLÄDJE jag bjuder in dig att teckna
aktier i box Destilleri AB. Jag gör det med stolthet, entusiasm och med en brinnande framtidstro inför box
whiskyresa ut i världen.
Att etablera ett whiskydestilleri och ett nytt globalt
varumärke är en stor utmaning. Det krävs omfattande,
långsiktiga investeringar och det dröjer innan det finns
en färdig produkt att sälja. Ändå är den satsning vi gjort
i Ådalen, som i dagsläget uppgår till cirka 40 miljoner
kronor, det mest spännande, det mest lovande och det
roligaste jag någonsin varit inblandad i. Du är välkommen att vara med!
Få branscher ser lika ljust på framtiden som whiskyindustrin. Efterfrågan ökar konstant på alla marknader
och på vissa håll som i Latinamerika, Fjärran östern,
Ryssland och andra före detta Sovjetrepubliker är ökningen explosionsartad. Den kraftiga efterfrågan har
tömt många lagerhus, mogen whisky är en stor bristvara.
Ingen insåg för tio år sedan vilka volymer som hade
behövt produceras. Nu sväljer marknaden allt som kan
levereras. Därför storsatsar alla destilleribolag och investerar miljardbelopp i ökad produktion. Alla förväntar
att whiskyboomen ska fortsätta. Det är i den marknadssituationen box Whisky står inför sin lansering. När vår
whisky möter marknaden i juni 2014 är det en mycket
stark efterfrågan som väntar.
Från allra första början insåg grundargruppen att läget
vid Ångermanälvens strand var optimalt för whiskytillverkning. Därför satte man en mycket hög ambitionsnivå: ”vi ska tillverka en whisky i världsklass”. I dag vet
vi bättre. Världens ledande whiskyexperter, branschfolk
och dryckesmagasin som amerikanska Malt Advocate,
brittiska World Whisky Review och andra som har
fått prova våra korttidslagrade produkter har fått oss att
revidera grundarnas vision. Vi ska inte längre göra en
whisky i världsklass. Vi ska göra världens bästa whisky!
Den plan som upprättades i början av projektet har
vi följt såväl ekonomiskt som produktionsmässigt. Vi
ligger till och med före plan och producerar mer än
vi förutspått. Även ekonomiskt ligger vi bättre till än
vad vi prognostiserade. Vår försäljning av kundfat, box
Ankare, har också gått över förväntan. Men på en punkt
har vi vida överträffat våra mål – k valiteten. I dag anses
box Destilleri vara ett av världens mest intressanta destilleriprojekt och expertisen rankar Boxdestillaten som
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ORDET
det bästa de provat i jämförbar ålder. Dessa omdömen
har gjort att vi kunnat rekrytera den absolut främsta
kompetensen och att vi kunnat bygga ett team i yttersta
whiskyvärldsklass.
Men att tillverka whisky är en verksamhet som kräver
mycket tid och stora investeringar. I våra lagerhus mognar redan whisky vars försäljningsvärde gott och väl
överstiger 100 miljoner kronor, om några år har värdet
mångfaldigats. Varje dag, sex dagar i veckan, lägger vi
mer och mer whisky på lager. För varje dag ökar lagervärdet, både genom att lagren fylls på, men också genom
att tiden går och adderar mer och mer värde till den
whisky som mognar. Att investera i whisky är som att
investera i skog, det tar tid från planta till planka, men
för varje dag växer skogen, värdet ökar och avkastningen
närmar sig. Även om ett whiskydestilleri upphör att
producera, kommer lagervärdet, precis som skogen,
att fortsätta växa i tio, femton, kanske tjugo år innan
whiskyn slutligen säljs och möter sin konsument.
box Destilleri gläds åt att ha ägare som ser långsiktigt på sin investering, vi gläds åt att ha ägare som kan
whisky, som vet vad det handlar om och som inser att
whisky kräver tid och pengar. Vi står inför nödvändiga
investeringar som kräver stora resurser. Vi behöver bygga
lagerhus, kontor, och besökcentra med restaurang och
lokaler som kan ta hand om de många tusentals turister
och whiskyentusiaster som besöker oss. När dessa rader
skrivs i augusti 2013 har vi på åtta månader tagit emot
nära 6 000 besökare vid destilleriet. Besökarna kommer
att bli fler och fler och vi är lika övertygade om att
många kommer hitta vår nya butik med show room
och kontor i Stockholm.
Det är mot den bakgrunden jag bjuder in dig att teckna
aktier i box Destilleri AB. Som aktieägare kommer du
att få följa box Whisky ut i världen, du kommer att få
del av unika whiskyupplevelser, smakupplevelser och
erbjudanden som gör att din investering i box Destilleri AB
mycket väl kan bli den roligaste affär du gjort. Förhoppningsvis blir den också riktigt lönsam.
Jag hoppas att detta emissionsmemorandum ger dig
den information du behöver. I annat fall ser jag mycket
fram emot att svara på dina frågor.
Bjärtrå i augusti 2013
Thomas Larsson, VD box Destilleri AB
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VILLKOR

OC

ANVISNINGAR

H

Erbjudandet i korthet
Erbjudandet omfattar aktier till ett belopp om totalt
9 035 516 kronor vilket motsvarar högst 645 394 b-aktier
till den fastställda emissionskursen om 14 kronor per b-aktie.
Erbjudandet riktas i första hand till befintliga aktieägare
genom företräde. Ifall utrymme finns kommer även teckning utan företräde att erbjudas.
Ökning av erbjudandet
Bolagets styrelse förbehåller sig rätten att utöka antalet
aktier som omfattas av erbjudandet med högst 214 285
aktier vilket motsvarar 2 999 990 kronor. Det slutgiltiga
antalet aktier som omfattas av erbjudandet offentliggörs
omkring den 18 oktober 2013.
Aktie
Aktierna som erbjudandet gäller är box Destilleri AB,
b, ISIN SE0000437402. Aktierna har upprättats enligt
svensk lagstiftning och är denominerad i kronor.
Företrädesrätt till teckning
Aktieägare i box Destilleri AB äger företrädesrätt att teckna
två (2) nya B-aktier för var nionde (9) innehavd aktie
oavsett aktieslag.
Emissionskurs
De nya aktierna emitteras till en kurs om 14 kronor per aktie.
Courtage utgår ej. Emissionskursen har fastställts av styrelsen.
Avstämningsdag
Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter är den
2 september 2013.
Teckningstid
Teckning av nya aktier skall ske under tiden från och
med den 16 september 2013 till och med den 14 oktober
2013. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter
teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan
avisering från Euroclear (VPC), att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.
Handel med teckningsrätter (TR)
Handel med teckningsrätter kommer ej att ske.

box de stille ri ab

Redovisning från Euroclear till direktregistrerade
aktieägare
Emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi
avseende teckning av nya aktier kommer att distribueras
till de aktieägare, eller företrädare för aktieägare, i box
Destilleri som på avstämningsdagen den 2 september
2013 är registrerade i den av Euroclear för box Destilleris
räkning förda aktieboken. Av emissionsredovisningen
framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter.
Den som var upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över panthavare med flera
erhåller ej någon emissionsredovisning utan meddelas
separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägarens VP-konto kommer ej att
skickas ut.
Förvaltarregistrerade innehav
Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank
eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Anmälan om teckning och betalning skall i stället
ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.
Teckningsrätter
För varje befintlig aktie, oavsett aktieslag, erhålls en teckningsrätt. Nio (9) teckningsrätter berättigar till teckning
av två (2) nya b-aktier.
Teckning med stöd av teckningsrätter
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter sker
genom kontant betalning senast den 14 oktober. Som
framgår ovan erhåller direktregistrerade aktieägare och
företrädare för dessa en emissionsredovisning med förtryckt vidhängande inbetalningsavi. Teckning genom
betalning skall göras antingen med den utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med anmälningssedeln – enligt
fastställt formulär – i enlighet med nedanstående alternativ:
Inbetalningsavi
I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter, benämnt ”jämnt teckningsbara” på emissionsredovisningen från Euroclear, utnyttjas för teckning skall
endast den förtryckta inbetalningsavin användas vid betalning. Anmälan är bindande.
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Anmälningssedel
I de fall där ett annat antal teckningsrätter än det som
framgår av den förtryckta emissionsredovisningen
utnyttjas för teckning, skall en särskild anmälningssedel 1 (”Anmälningssedel för teckning med företrädesrätt”) användas som underlag för teckning. Den
förtryckta inbetalningsavin skall då inte användas.
Anmälningssedel kan beställas från box Destilleri på
telefon 0612-530 60 och Alternativa aktiemarknaden
på telefon 08-673 17 90. Ofullständigt eller felaktigt
ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan
avseende. Endast en sådan anmälningssedel per tecknare
kommer att beaktas. Observera att anmälan är bindande.
Anmälningssedeln måste efter betalning sändas med
post, via mail eller fax i god tid före 14 oktober,
som är sista teckningsdag, till Aktieinvest på den förtryckta adressen på anmälningssedeln. Anmälan är
bindande.
Teckning utan stöd av teckningsrätter
I händelse av att emissionen ej fulltecknas genom
att aktieägare utnyttjar sin företrädesrätt, erbjuds
samtliga aktieägare att teckna ytterligare aktier till
ovanstående villkor. Om emissionen därefter ej är
fulltecknad, erbjuds allmänheten att teckna återstående aktier. Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter skall göras på en särskild anmälningssedel
(anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt).
Denna finns förtryckt i slutet på detta memorandum.
Den kan också laddas ner från www.boxwhisky.se,
www.alternativa.se eller www.aktieinvest.se och skickas
till Aktieinvest på den förtryckta adressen på anmälningssedeln. Endast en sådan anmälningssedel per
tecknare kommer att beaktas. Anmälan är bindande.
Tilldelning
Som bekräftelse på tilldelning av aktier tecknade utan
företrädesrätt utsänds ett besked om tilldelning, vilket
beräknas ske den 18 oktober 2013, enligt vilken det
framgår hur många aktier som tecknaren tilldelats utöver de som tecknats med stöd av teckningsrätter. I
händelse av överteckning kan tilldelning komma att
ske med lägre antal aktier än anmälan avser eller helt
utebli. Fördelningsgrund kommer härvid att vara

box de stille ri ab

tidigare innehav. Tilldelningen kan dessutom helt eller
delvis komma att ske genom slumpmässigt urval. Bolaget
har fastställt en indikativ lägsta nivå för enskild tilldelning på 300 aktier.
Tilldelade aktier som tecknats utan företrädesrätt
skall betalas kontant och enligt instruktioner på beskedet
om tilldelning 3 bankdagar efter utställande av avräkningsnota. Inget meddelande utgår till dem som inte
erhållit tilldelning. Aktier som ej betalats i tid kan
komma att överlåtas till annan. Betald likvid som ej
tagits i anspråk kommer att återbetalas. Ränta utgår ej
på emissionslikvid som återbetalas eller på eventuellt
överskjutande belopp.
Betalda tecknade aktier
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear
så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några
bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren
en VP-avi med bekräftelse på att inbokning skett på
tecknarens VP-konto. De tecknade aktierna kan dock
ej registreras hos Euroclear som nyemitterade aktier
förrän nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.
Fram tills denna tidpunkt är de tecknade och betalda
aktierna så kallade interimsaktier, av Euroclear kallade
”BTA”(betalda tecknade aktier).
Aktieägare bosatta i utlandet
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika,
Japan, Australien) och vilka äger rätt att teckna aktier i
nyemissionen, kan vända sig till Aktieinvest FK AB på
telefon enligt ovan för information om teckning och
betalning.
Betald tecknad aktie (BTA)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear
(VPC) så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller
tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning
av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens
VP-konto. De nytecknade aktierna är bokförda som
BTA på VP-kontot tills nyemissionen blivit registrerad
hos Bolagsverket.
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Handel i BTA
Handel i BTA kommer ej att ske.
Handel i aktien
Aktien handlas på Alternativa aktiemarknaden. Handel sker
inte dagligen utan en gång i månaden på fastställda handelstillfällen. Läs mer om handeln på www.alternativa.se
eller kontakta Alternativa aktiemarknaden på telefon
08–673 17 90.
Leverans av aktier
BTA kommer att ersättas av aktier så snart emissionen
har registrerats av Bolagsverket. Efter denna registrering
kommer BTA att bokas ut från respektive VP-konto
och ersättas av aktier utan särskild avisering. Sådan ombokning beräknas ske i november 2013.
Rätt till utdelning
De nyemitterade aktierna medför rätt till vinstutdelning
från och med avstämningsdagen för den utdelning som
beslutats närmast efter emissionens registrering. Utbetalning av utdelning ombesörjs av Euroclear eller, för
förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive
förvaltares rutiner.
Offentliggörande
Resultatet av nyemissionen kommer att offentliggöras
på bolagets hemsida.
Frågor
Frågor avseende nyemissionen besvaras av box Destilleri
på telefon 0612–530 60, vd Thomas Larsson 070–552 78 28
eller Alternativa aktiemarknaden på telefon 08–673 17 90.

SKICKA ANMÄLNINGSEDLAR TILL:

Aktieinvest FK AB
Emittentservice 113 89 Stockholm
Tel: 08–5065 1795 Fax: 08–5065 1701
emittentservice@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

BOLAGETS VERKSAMHET
BA KG RUND & F A K T A
Idén om box Whisky föddes på hösten 2004 när Mats
och Per de Vahl insåg att det gamla kraftverket i Box
skulle vara en fantastisk plats för ett whiskydestilleri.
Bröderna reste till Skottland och besökte ett antal destillerier. Under resan växte idén om egen tillverkning
av maltwhisky vid Ångermanälvens strand till övertygelse. Vid hemkomsten hade de inga större svårigheter

att övertyga en handfull lokalt engagerade whiskyvänner
att ansluta och grunda box Destilleri AB. Ägargruppen
har sedan dess genom tre nyemissioner vuxit till dagens
cirka 700 ägare. Bland dessa finns alltifrån flera större
företag som tar aktiv del i styrelsearbete och verksamhet, till företag som är specialiserade inom whisky samt
privatpersoner med stort whiskyintresse.

box Destilleri AB:s affärsidé är:
Att, med Ådalen som bas, producera maltwhisky
och whiskyupplevelser av yppersta kvalitet.
Tillverkningen sker vid box Destilleri i Bjärtrå vid
Ångermanälvens strand. Bolaget äger stora markområden
i anslutning till destilleriet som successivt kommer att tas
i anspråk för lageruppbyggnad.
Bolaget har idag 10 fast anställda medarbetare.
Produktionsanläggningen är dimensionerad för att vid ett skift,
sex dagar i veckan, producera cirka 115 000 liter ren alkohol per år,
motsvarande cirka 180 000 liter vid fatstyrka, cirka 63 %.
Anläggningen har inga flaskhalsar utan kan med smärre
tilläggsinvesteringar producera i flerskift med kraftfullt
ökad produktionskapacitet som följd.
Nydestillat kommer att säljas i form av personliga fat.
Buteljerad whisky kommer att säljas via Systembolaget och andra försäljningskanaler.
På några års sikt kommer merparten av produktionen
att säljas på den internationella marknaden.
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S E N A S T E R Ä K ENSK A P SÅ RET I K ORT HET
Produktionen har fungerat enligt plan och uppsatta
produktionsmål har infriats eller överträffats. Särskilt
glädjande är det mottagande som nationella och internationella experter givit våra korttidslagrade pilotprodukter. En företrädesemission om 5 miljoner kronor
riktad till befintliga aktieägare har genomförts, vilken
övertecknades med 27 %. En upphandling av banktjänster
har resulterat i ett ökat engagemang från Handelsbanken.
Även Almi har ökat sitt engagemang och utökat ett tidigare
lån till 2 miljoner kronor. Ett tidigare lån från Norrlandsfonden är löst, samtidigt som Norrlandsfonden har
ökat sitt engagemang i bolaget genom att teckna en ny
konvertibel om 3,2 miljoner kronor. Större delen av det
tillförda kapitalet har använts till lageruppbyggnad samt
ny- och tilläggsinvesteringar.
Under förra året har intäkterna ökat markant, jämfört med 2011 är ökningen 88 %, ökningen har fortsatt
även 2013. En mycket stor del av rörelseintäkterna kom-

mer från en framgångsrik fatförsäljning som överträffat
säljmålen. Antalet besökare vid destilleriet har ökat kontinuerligt. Under de första åtta månaderna 2013 har närmare
6 000 personer besökt destilleriet och på helåret kommer
vi att ha genomfört långt fler än 100 större provningar.
Innevarande räkenskapsår
I februari genomfördes en personalkonvertibel som fulltecknades till ett värde av 2,5 miljoner kronor. Andra
finansiellt viktiga händelser är att Göteborgsbaserade
Axson Svenska AB gjort en saminvestering med Sam
Invest Mitt AB på totalt 6 miljoner kronor (till en aktiekurs
på 15 kronor) och därmed blivit betydande nya ägare.
Till årets viktiga händelser hör också rekryteringen av Jan
Groth som brand manager. Jan Groth är en av Sveriges
mest kända whiskyexperter och har under många år
varit knuten till de allra största internationella whiskybolagen, senast Diageo.

F Y R A Å R I SA MMA NDRA G
Nettoomsättning (tkr)
Förändring från föregående år (%)
Röresleresultat (tkr)
Resultat efter skatt (tkr)
Omsättning omräknad (tkr)1)
Rörelseresultat omräknat (tkr)2)
Balansomslutning (tkr)
Anläggningstillgångar (tkr)
Varulager (tkr)
Eget kapital (tkr)
Investeringar (tkr)
Soliditet (%)
Kassalikviditet (%)
Skuldsättningsgrad (gånger)
Kassaflöde (tkr)
Antal anstllda i medeltal
Produktion (liter ren alkohol)

2012

2011

2009/2010

2008/2009

4,329
88
-4,074
-5,275
9,240
-272
37,871
20,936
12,691
9,774
3,432
26
117
2.87
1,781
8
88,222

2,302
44
-4,793
-5,682
4,968

1,601
287
-1,969
-2,014
3,266

414
34
-479
-469
414

27,519
19,106
6,705
8,664
8,650
32
47
2.17
-1,272
7
78,013

21,601
17,574
722
6,228
18,224
29
41
2.46
-494
4
3,465

4,033
1,653
301
3,870
1,388
96
1,282
0.04
1,458
0
0

1) Beräknad omsättning om sålda ankare kunnat resultatavräknas som försäljning direkt.
2) Omräknat rörelseresultat om om sålda ankare kunnat resultatavräknas direkt.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
box ska tillverka världens bästa whisky. Det är minst
sagt en hög målsättning. Men den grundar sig på bedömningar från expert efter expert som har provat

nydestillatet eller våra korttidslagrade pilotprodukter.
box har unika förutsättningar att tillverka whisky,
några av dessa är:

KL IMA T ET
Platsen där box ligger hjälper oss att göra en whisky
i världsklass. Det är inte skogarna, vidderna och den
höga rena luften – som förmodligen också har ett
visst inflytande – utan framförallt det nordliga läget.
De stora temperaturskillnaderna mellan sommar och
vinter, och mellan dag och natt, är dramatiska i norra
Sverige. Det kan skilja mer än 60 grader mellan årstiderna och tiotals grader mellan dag och natt. Många
destillerier eftersträvar stora temperaturvariationer i

sina ouppvärmda lagerhus. Temperaturväxlingarna
orsakar tryckförändringar i faten som gör att utbytet
mellan sprit och ek blir intensivare och därmed utvecklingen av smak och doft. Världens mest prisbelönta destilleri, japanska Yoichi, anger exempelvis de
stora temperaturvariationerna på nordön Hokaido som
destilleriets viktigaste framgångsfaktor. I Ådalen är
temperaturväxlingarna större.

Ä L V EN
Precis utanför destilleriet flyter den mäktiga Ångermanälven förbi. Varje sekund passerar 500 kubikmeter
kristallklart, iskallt fjällvatten. box Destilleri använder
älvens vatten för att den omfattande kylningen av destillatet. Ett kallt kylvatten är mycket betydelsefullt när
man tillverkar whisky. Möjligheten att kyla spritångorna effektivt hänger direkt samman med förmågan att
tillverka ett destillat med kraftfull karaktär och rena

fina smaker. På nästan alla andra destillerier i världen är
kallt vatten en bristvara. I Skottland är det inte ovanligt
att anläggningar får stänga sommartid när kylvattnet är
för varmt. Under delar av året är vattentemperaturen i
Ångermanälven bara några få grader över nollpunkten.
Älven ger oss världens kallaste kylvatten och förutsättningar att tillverka ett destillat som är bland de absolut
bästa i världen.

KOMP ET ENSEN
innan han tog steget över till svensk whisky knuten till
världens största destilleribolag och ansedd att tillhöra
landets mest kunniga experter, vår marknadschef var
innan han började på Box en av landets mest kända
whiskyprofiler och mest respekterade whiskyskribenter.
I övrigt är personalen rekryterad utifrån sin omfattande
kompetens som entreprenörer, processtekniker, ekonomer och kommunikatörer.

Alla destillerier är självfallet noggranna och måna om
sina processer. I det fallet är Box en förebild. Redan
från starten var det mycket angeläget att rekrytera
de allra främsta inom respektive område. I dag har
vi ett team med en gemensam whiskykompetens i
internationell toppklass. Kunskapen om whisky och
whiskytillverkning är en av våra allra främsta konkurrensfördelar. Vår destillerichef är sedan många år en
ledande auktoritet i branschen, vår brand manager var
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MARKNADEN
Whiskymarknaden är en expansiv marknad med goda
framtidsutsikter. De stora producenterna har varumärken
som omsätter miljarder, man storsatsar på nya marknader,
investerar miljardbelopp i ökad produktionskapacitet, i
nya destillerier och offensiv marknadsföring. De största
varumärkena säljer mellan tre och sju flaskor blended
whisky i sekunden, dygnet runt, året runt. Värdet på det
globala exporten av whisky ökade mellan 2010 och 2011
med 770 miljoner £ Sterling (källa MWYB 2013).
I spåren av whiskybranschens stora satsningar följer
ett ökat intresse för whisky. Inte minst gäller det för
maltwhisky, som utgör cirka 5–30 procent av innehållet
i den stora kategorien blended whisky.
Mätt i konsumtion per capita är det svenska intresset för
maltwhisky unikt i världen. Försäljningen av den dyrare
och exklusivare maltwhiskyn utgör cirka 20 procent
av Systembolagets totala whiskyförsäljning. I jämförbara
länder är den andelen omkring fem procent. Inget annat
land har lika många whiskyintresserade konsumenter.
Svenska Whiskyförbundet organiserar omkring 200
svenska whiskyklubbar och det finns därutöver ett
mycket stort antal whiskysällskap. Svenska sociala
whiskymedia tillhör de största i världen, svenska
whiskymässor är de mest besökta, tidningar som Allt
om Whisky och Whisky & Bourbon räknar sina prenumeranter i tiotusentals och en rad av värdens främsta whiskyböcker är skrivna av svenska författare. Det
svenska intresset är unikt. Ur detta intresse växer unik
kunskap och synnerligen goda möjligheter att utveckla,
marknadsföra och sälja bättre whisky.
Glädjande nog kan vi i Sverige se en stark försäljningsökning av whisky från nya länder. I dag växer japanska
Nikka, indiska Amrut, taiwanesiska Kavalan, franska
Armorik och en rad andra varumärken starkt. Senaste åren
visar också Systembolagets försäljningsstatistik att det är en
stark positiv trend kring bättre whisky och premiumwhisky.
Svensk whisky är ett växande segment. Idag finns ett
tiotal svenska destillerier som producerar whisky och en
handfull av dem har, dock i mycket små volymer, redan
färdig whisky till försäljning. Samtliga svenska destillerier har så liten kapacitet att kundbasen till allra största
delen kommer att utgöras av den svenska marknaden.
Undantag är de två stora destillerierna box Destilleri och
Mackmyra där merparten av försäljningen är och kommer att bli internationellt inriktad. För box Destilleris
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vidkommande beräknas cirka 70–80 procent av produktionen att säljas internationellt på längre sikt.
Enligt officiell statistik från Systembolaget växer försäljningen av maltwhisky i samtliga kategorier. Mellan
1997 och 2007 tredubblades den och de senaste åren har
trenden fortsatt. Inte minst för maltwhisky från länder
som tidigare haft en begränsad spridning internationellt.
Indisk whisky sålde exempelvis knappt 500 flaskor 2009,
medan försäljningen uppgick till långt över 5 000 flaskor 2012. För den japanska whiskyn är uppgången ännu
mer markant (källa: Systembolaget).
Att begreppet svensk whisky kommer att fortsätta att
stärkas de kommande åren, både nationellt och internationellt är otvivelaktigt. Fler aktörer som hjälps åt att
etablera varumärken som bärs av kvalitet, kunskap och
engagemang kommer att gynna såväl inhemsk försäljning som export. Vi välkomnar fler destillerier i Sverige.
Ett till stora delar svenskutvecklat koncept är att sälja
små fat med olagrat nydestillat till privatpersoner och företag. Fatförsäljning har visat sig mycket framgångsrikt.
Inte minst för att denna också innefattar ett stort mått
av whiskyupplevelser i form av fatfyllning, årliga fatprov, besök, och andra aktiviteter. box Destilleri beräknar under 2013 sälja 700 privata fat, vilket genererar en
intäkt på omkring 14 miljoner kronor, drygt hälften av
detta är dock ett fatägarlån som återbetalas till fatägaren
efter uthämtning av flaskorna. Vid uthämtningen får box
Destilleri betalt för innehållet i faten.
Den globala whiskymarknaden är mycket expansiv.
Trots senaste årens oro i världsmarknaden kan whiskyförsäljningen visa på stadig tillväxt. På de tio största marknaderna för maltwhisky har samtliga ökat mellan 2009 och
2011 med undantag för Spanien och Italien där försäljningen varit förhållandevis konstant. På de största marknaderna för blended whisky visar fyra av de sex största
på stark tillväxt. Mycket stor är försäljningsökningen i
regioner som Sydamerika, Afrika och Ryssland som visar på 30-procentig försäljningsökning mellan 2010 och
2011, liksom i folkrika stater i Fjärran Östern. Whiskybranschens prognoser pekar på en fortsatt global tillväxt
de närmaste åren (Källa MWYB 2013). I en rapport
från Wine and Spirit Research beräknas den globala försäljningen av maltwhisky öka med närmare 15 % mellan
2009 och 2015. Samma rapport förutspår en ökning i
Kina på 114 % och i Indien på 199 %.

19

e m i s s i o n s m e m o ran du m

STRATEGI
MÅ L G RUP P ER
box Whisky vänder sig till personer som uppskattar
maltwhisky och som har ett intresse för njutning och
kvalitetsdrycker. Vår målgrupp är kunnig, engagerad och
vill lära sig mer. Vår genomsnittlige kund är också intresserad av upplevelser kring sitt intresse och är beredd
att betala för aktiviteter som fördjupar intresset och berikar smakupplevelsen.
I Sverige växer antalet whiskyentusiaster snabbt och
tiotusentals är medlemmar i whiskyklubbar, går på
provningar, deltar i sociala aktiviteter, besöker mässor
och är aktiva på internetforum och andra arenor. Det är
personer med ett uttalat whiskyintresse som är kärnan
i vår målgrupp. Dessa personer är ofta beredda att dela
med sig av sitt intresse till sina bekanta, arbetskamrater
och andra. Inte sällan är de stolta över att visa upp sin
kunskap och många trivs med att vara ambassadörer,
passivt genom att bära tröjor, jackor med mera eller
aktivt genom att arrangera provningar och aktiviteter.
box Destilleri vill vara de whiskyintresserades destilleri.
Vi sätter en ära i att dela med oss av kunskap och svara
på alla frågor som vi rimligen kan besvara. Vi lägger stor

vikt vid att arrangera visningar, utbildningar och vid vår
egen årligen välbesökta festival. box Whisky Festival besöktes sista lördagen i juni 2013 av närmare 1 500 personer.
Det är också i denna grupp som vi har huvuddelen av
våra nuvarande och våra presumtiva fatägare.
Flaskförsäljningen kommer i stor utsträckning att vända
sig till denna målgrupp och vi vet att efterfrågan på de
första lanseringarna kommer att vara mycket stor. Men
buteljerad box Whisky kommer också att köpas av en
vidare målgrupp, av personer med ett mer allmänt whiskyintresse och ett intresse för premiumprodukter inom
mat och dryck. Denna målgrupp når vi genom ett aktivt
varumärkesbygge och klassiskt PR-arbete i olika kanaler.
När det gäller den internationella försäljningen kommer denna att bli allt mer viktig för varje år som går. Vi
kan bara i mindre omfattning påräkna samma entusiastdrivna målgrupper som i Sverige. Men de kvalitetsmedvetna konsumenter som efterfrågar premiumprodukter
inom maltwhisky är mycket stor och växande i många
länder. Vår avsikt är att vår whisky prismässigt ska ligga i
paritet med jämförbara premiumaktörer på marknaden.

V A RUMÄ RK E
Vårt arbete med att vidareutveckla vår verksamhet och
vårt varumärke styrs av den varumärkesplattform som
skapats under 2010 och reviderades 2013. Den behandlar
allt från våra grundläggande värderingar till vår visuella
identitet.
Vi positionerar box Whisky som högkvalitativ singelmaltwhisky. Vår marknad är global och vi kommer att
uppträda med whiskyvärldens språk och profilering. Vi
är stolta över vårt ursprung och över att ha Ådalen som
hemvist, men vi är ett destilleri som tillverkar högklassig
whisky i första hand, inte en svensk whiskyproducent.
Att vi är svenskar är mindre viktigt för vår position på
marknaden. Vi har en mycket stark tilltro till våra produkter och stärkta av det mottagande vi har fått av in-
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ternationell expertis har vi antagit en vision som slår
fast att vi ska göra världens bästa whisky. Under hösten
2013 kommer vi att kunna presentera design och förpackningar som motsvarar våra högt ställda krav inför
vår första lansering. Flera av landets främsta designbyråer
har medverkat i upphandlingen av denna. Arbetet är i
sin slutfas.
Att ta plats som en auktoritet på marknaden förutsätter
att vi är tillgängliga, transparanta och öppna. Men tilliten
är också avhängig av den kvalitet vi levererar. Därför
tar vi aldrig några ekonomiska genvägar i jakten på den
kvalitetet. Våra första buteljeringar kommer inte att bära
30-årigs whiskys kännetecken, men den kommer att vara
världens bästa 3-åring.
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E R BJ UDA NDE

Whiskytillverkning kräver tålamod. Den europeiska lagen slår fast att destillatet måste
mogna i lugn och ro på fat i minst tre år innan det ens får säljas under benämningen
whisky. För att nå sin fulla mognad måste det lagras ytterligare många år. Vårt
erbjudande kommer därför att kännetecknas av ung whisky de första åren.
Fatförsäljning
Försäljning av nydestillat på fat är ett etablerat begrepp
på den svenska marknaden och i en rad andra länder, inte minst Skottland. Detta är ett till stora delar
svenskutvecklat koncept som blivit en framgångsmodell
för flera nya destillerier. Genom att sälja tjänsten lagring
på personliga fat får box Destilleri ett substantiellt tillskott av likviditet. Sedan hösten 2010 har box erbjudit
privatpersoner och företag att köpa fat. I dag har långt
över 4 000 personer tecknat sig för hela eller delar av
fat som nu vilar i våra lagerhus. Efter buteljering kan
dessa fatägare se fram emot att hämta ut cirka 70 flaskor
egen, fatunik, högkvalitativ whisky med personlig etikett
eller företagslogotyp. Vid utlämningen ska alkoholskatt
erläggas och whiskyn betalas enligt utlämningsställets
reglemente. I Sverige är Systembolaget vår självklara
partner, men vi har också avtalat om samarbete med
tyska gränshandeln och vi för diskussioner med rederier
om utlämning i Baltikum. Vid utlämningen återbetalas
det lån till box som ingår i fatköpet, medan box får betalt för whiskyn. I samband med fatägande har vi också
utvecklat tilläggstjänster som delbuteljeringar, lagring av
enstaka flaskor under mognadstiden samt fatprovning.
Flaskförsäljning
Från och med juni 2014 kommer box Whisky att
finnas buteljerad på marknaden. Den första lanseringen
på 5 000 flaskor är planerad till juni detta år, därefter
kommer volymerna att öka successivt år för år. Vi vet
att efterfrågan är större än vad lagertillgången medger, i
synnerhet under de första åren, och vi ser också att det
i huvudsak är den svenska marknaden som kommer att
vara vår initiala målgrupp. Vår avsikt är att framgent
erbjuda olika typer av whisky i stil och karkaktär, i begränsade serier med stor variation och hög exklusivi-
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tetsgrad. Prissättningen kommer att vara i paritet med
annan maltwhisky i jämförbara segment, dock knappast
under 500 kronor och troligen inte över 1 000 kronor annat
än i mycket rara specialutgåvor. Vi kommer att erbjuda
en lång rad varianter, singelfatutgåvor, vintageutgåvor
och olika typer av fatlagringar. Men vår coreprodukt
kommer alltid att vara bourbon- och sherrylagrad
whisky, ofiltrerad och ofärgad av kvalitetsskäl. Vi avser
också kunna erbjuda helt unika serier för utbildning och
fördjupning, så kallade ”Advanced Master classes”.
Upplevelser
I vår affärsidé slår vi fast att vår verksamhet baseras inte
bara på det man häller upp i sitt glas utan även på de upplevelser man kan bygga runt intresset för produktionen
och konsumtionen av whiskyn. Redan under våra första
verksamhetsår lockade destilleriet många besökare och
besöksantalet har stadigt ökat. I dag är box Destilleri det
mest växande besöktsmålet i Ångermanland. Under tiden
januari till augusti besöktes destilleriet av cirka 6 000
personer. Många av dessa passade på att gå guidade turer,
handla i vår destillerbutik och njuta av den makalöst vackra platsen där destilleriet är beläget invid Ångermanälvens
strand. För de som har ett särskilt djupt intresse för whisky
erbjuder vi utbildningsprogrammet box Whisky Akademi
där deltagarna får arbeta i destilleriet och handfast tillverka whisky. Akademiveckorna innehåller också omfattande
teoriavsnitt, provningar och examination. Vi tror oss i dag
kunna erbjuda en unik utbildning som saknar motstycke i
whiskyvärlden.Vi har också etablerat en omfattande provningsverksamhet. I Boxteamet ingår några av Sveriges absolut främsta provningsledare som i mycket stor utsträckning reser runt, berättar om och låter intresserade uppleva
Boxwhiskyn. Dessa aktiviteter har också visat sig mycket
effektiva när det gäller fatförsäljning.
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GENOMFÖRDA
INVESTERINGAR
Under föregående räkenskapsår investerades 3,4 miljoner kronor i produktionsanläggningen. Totalt uppgår bruttoinvesteringen i produktionsanläggningen till 24 miljoner
kronor. Enligt tabellen nedan. Förutom investeringar i byggnad och processutrustning
görs löpande investeringar i fat. Totalt har bolaget investerat 3,5 miljoner kronor i fat för
egen mognadslagring.

Byggnader och mark
Processutrustning
Inventarier och fat
summa
1) Omklassificering

2010

2011

2012

summa

5 680 000

3 338 000

2 478 000

11 496 000

13 793 000

-1 261 0001

–

12 532 000

150 000

1 928 000

1 371 000

3 449 000

19 623 000

4 005 000

3 849 000

27 477 000

STYRELSE
R E VI S O R O C H L E D A NDE BEF A T T NING SHA V A RE
Styrelse
anders larsson | ordförande| f 1964
Anders är civilekonom och har arbetat mycket med
finansiering och företagsöverlåtelser. Han har erfarenhet
som vice vd och finansdirektör för två svenska börsnoterade bolag, FastPartner och Ruric. Han är väl insatt
i kapitalmarknaden och dess noteringskrav, samt även
i riskkapitalverksamhet. Anders är medlem i ett antal
bolagsstyrelser. Han är sedan 2013 styrelseordförande i
box Destilleri AB.
Innehav via bolag: 293 687 a-aktier, 71 971 b-aktier,
6 Ankare.
birger larsson | styrelseledamot | f 1958
Birger Larsson är CEO i Ramuddenbolagen AB.
Birger har styrelseuppdrag i SafeRoad Trading AS och
Ramuddenbolagen AB. Han är också delägare och
vd i BLL Invest AB, som är en av huvudägarna i box
Destilleri AB. Innehav (via bolag):
Innehav: 203 173 a-aktier, 68 195 b-aktier, 2 Ankare.
mats de vahl | styrelseledamot | f 1954
Mats de Vahl är konstnär och konstkonusulent. Mats
var tillsammans med sin bror Per den som började prata
om att bygga ett whiskydestilleri och hösten 2004 samlade han grundargruppen för första gången. Innehav
(via bolag):
Innehav: 61 604 a-aktier, 20 475 b-aktier, 2 Ankare.
håkan persson | styrelseledamot | f 1959
Håkan har arbetat mer än 25 år inom reklam och marknadsföring som copywriter och kommunikationsstrateg.
15 års erfarenhet som vd och byråchef i egenverksamhet
i Sundsvall.
Innehav: 1500 b-aktier, 1 Ankare.

Revisor
Revisor i bolaget är sedan årsstämman 2011 Lars
Skoglund, auktoriserad revisor, ledamot av FAR och
anställd vid KPMG, Nya Hamngatan 12, Box 476,
851 06 Sundsvall.
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Företagsledning
thomas larsson | vd | f 1951
Thomas Larsson är före detta lantbrukare och har under
större delen av sitt yrkesliv arbetat med ekologiskt lantbruk, men också med biodrivmedel och som processkoordinator i innovationssystemet BioFuel Region.
Thomas Larsson tillhör företagets grundargrupp och har
under senaste sju åren jobbat med whisky.
Innehav (privat och via bolag): 128 567 a-aktier,
22 511 b-aktier, 8 Ankare.
hasse nilsson | marknadschef | f 1961
Hasse Nilsson är copywriter, strategisk kommunikatör
och marknadsförare. Tidigt i det svenska whiskyintresset
gjorde han sig känd som en av landets främsta whiskyskribenter. Han är sedan många år en av landets mest
anlitade och omtyckta provningsledare. Han sitter på stol
nummer 12 i Svenska Spritakademien.
Innehav: 7 Ankare.
roger melander | destillerichef | f 1967
Roger Melander har en bakgrund som maskiningenjör
inom ett eget konsultföretag och Volvo Construction
Equipment. Genom sitt stora kunnande inom teknik och
processer i kombinationen med ett stort öl- och whiskyintresse är Roger en auktoritet i Whiskysverige. Roger
räknas allmänt som en av de mest kunniga i whiskyvärlden.
Innehav (via bolag): 60 537 a-aktier, 8 Ankare.
peter granåsen | ekonomichef | f 1960
Peter Granåsen är ekonom och har bland annat arbetat
som revisor på KPMG. Han har också varit ekonomiansvarig på KI Consulting och ekonomichef på Trima
AB. Peter har även en bakgrund som passionerad återförsäljare för BMW.
Innehav: 30 500 a-aktier, 200 b-aktier, 3 Ankare.
jan groth | Brand Manager | f 1966
Jan Groth kommer ursprungligen från restaurangbranschen men började tidigt arbeta med whisky. Han har ett
förflutet inom en rad internationella bolag, senast Diageo
där han arbetat med utbildning och upplevelser kring
några av världens största whiskyvarumärken. Janne Groth
tillhör de allra främsta svenska whiskyexperterna.
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AKTIEN

OC

H

ÄGARNA

box Destilleri AB:s totala aktiekapital var 2 504 275 kronor vid utgången av 2012, fördelat på 1 638 450 a-aktier och
865 825 b-aktier. Aktiernas kvotvärde är 1 krona per aktie. A-aktierna ger rätt till tio (10) röster och b-aktierna ger
rätt till en (1) röst.
I samband med den riktade nyemissionen sommaren 2013 ökade bolagets totala aktiekapital till 2 904 275 kronor
fördelat på 1 838 450 a-aktier 1 065 825 b-aktier.
Det finns inga utestående teckningsoptioner. Vid utgången av 2012 fanns två konvertibellån på tillsammans 5 204 000
kronor. En personalkonvertibel tecknad under 2013 belöper på sammanlagt 2 500 000 kronor.
Antalet ägare har under året ökat något och överstiger 700 stycken. Den under 2012 genomförda företrädesemissionen
riktad till befintliga aktieägare övertecknades med 27 procent. Marknadsvärdet före förestående nyemission är 40 659 850
kronor.
box handlas sedan 2011 på Alternativa aktiemarknaden, en marknadsplats för handel i onoterade aktier som
organiserar handel i ett 30-tal små- och medelstora företag. Handel sker regelbundet, en gång per månad,
för att skapa och samla likviditet i aktien.
I uppställningen nedan redovisas aktieinnehavet individuellt för bolagets fyra största ägare fördelat per antal aktier och aktieslag.
antal a-aktier

antal b-aktier

% kapital

% röster

Norrlandspojkarna AB

320 875

135 775

15,72

17,2

Nordic Whisky Capital AB

293 687

71 971

12,59

15,5

BLL Invest AB

203 173

68 195

9,34

10,8

Axson Svenska AB

200 000

-

6,89

10,3

Övriga ägare

820 715

789 884

55,46

46,2

1 838 450

1 065 825

100

100

summa

Aktiekapitalet har sedan bolaget bildades 2007 förändrats enligt nedan. Aktiernas kvotvärde är nu 1 krona.
år

transaktion

2007

Bildande

2007

förändring tecknings- kvotvärde förändring
totalt
totalt
antal aktier
kurs
aktiekapital aktiekapital antal aktier
100 000

10

10

1 000 000

1 000 000

100 000

Nyemission

10 675

200

10

106 750

1 106 750

110 675

2009

Nyemission

17 580

250

10

175 800

1 282 550

128 255

2010

Nyemission

7 600

250

10

76 000

1 358 550

135 855

2011

Split 1:10

1 222 695

–

1

–

1 358 550

1 358 550

2011

Nyemission

543 420

16

1

543 420

1 901 970

1 901 970

2012

Nyemission

602 305

11

1

602 305

2 504 275

2 504 275

2013

Nyemission

1

400 000

15

1

400 000

2 904 275

2 904 275

2013

Nyemission2

645 394

14

1

645 394

3 549 669

3 549 669

1) Riktad nyemission 2) Förestående nyemission
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SÄRSKILD ANMÄLNINGSSEDEL 2
Anmälningssedel för teckning av aktier i Box Destilleri AB (publ) utan företräde
Teckningstid:

16 september – 14 oktober 2013

Teckningskurs:

14,00 kronor

Tilldelning:

Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av
avräkningsnota
Tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota

Likviddag:

OBS!
Denna anmälningssedel
ska ej användas om du
avser att enbart använda
dina teckningsrätter för
teckning i emissionen.

Fullständig information samt villkor framgår av memorandum utgivet i september 2013 av styrelsen för Box Destilleri AB (publ). 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. Emissionsmemorandum ﬁnns att ladda ner
från www.aktieinvest.se och www.boxwhisky.se.

Undertecknad anmäler sig härmed för teckning utan företrädesrätt enligt följande:

stycken aktier i Box Destilleri AB (publ) till ovan angiven teckningskurs. Minsta
teckningspost 300 st.
Antal aktier som har tecknats med företrädesrätt

A. Om tilldelning sker ska aktierna levereras till:
VP-Konto:

0

0

0

Bank:

Depånummer:

Bank/ Fondkommissionär

Bank/ Fondkommissionär

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

B. Namn- och adressuppgifter:
För- och efternamn/ Firmanamn:

Person-/ Organisationsnummer:

Postadress:

E-postadress:

Postnummer:
Ort och datum:

Ort:

Land:
Telefonnummer:

Undertecknas av ägare (i förekommande fall behörig ﬁrmatecknare eller förmyndare)
OBS! Om teckningen avser ﬂer än 9 500 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.
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
Emissionsmemorandum utgivet i september 2013 av styrelsen i Box Destilleri AB (publ).
Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier 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. Behandling av personuppgifter kan även komma att ske hos andra företag som
Aktieinvest FK AB eller emittenten samarbetar med.

C. Skicka in din anmälan
per post till:
Aktieinvest FK AB
Ärende: Box Destilleri
Emittentservice
SE-113 89 Stockholm

eller per fax till:

+46 (0)8 5065 1701

eller scannad per e-post till:

emittentservice@aktieinvest.se

If their first bottlings in a year or
two aren´t the talk of the whisky
world I´ll eat my hat!
Ingvar Rönde, Malt Whisky Yearbook

Robin Tucek, Blackadder International

Whisky Advocate, våren 2013

”It’s more than a Swedish Distillery.
It’s a world class Distillery.”

”Box is arguably the most
exciting new distillery on the planet.”

”The world’s most
exciting new distillery.”
World Whisky Review, augusti 2012

”Most uncompromising
whisky operation I’ve
stumbled upon. Seriously
serious player... for sure.”

Robert Karlsson, Malt Maniacs

”When the whisky
finally awakes
from it’s slumber, it
will be one of
the best in the world.
Guaranteed!”
John Mcdougall, tidigare destillerichef
på Springbank, Laphroaig, Balvenie,
Tormore och Ladyburn

”They have every reason to
celebrate the spirit they are
distilling. It’s sensational.”
Whisky Advocate, våren 2013

”Just tried the new make from Box distillery in Sweden. Amazing...
No, brilliant! One of the best new make ever. Watch out for Box distillery.”
Martin Marvardsen, Brand Ambassador Highland Park

BOX DESTILLERI AB
sörvike n 140 se–872 9 6 bjärtå swe de n
te le fon 070-552 78 28, 0612-530 6 0 info@boxwhisky.se www.boxwhisky.se

