Bolagsbeskrivning
HIGH COAST DISTILLERY AB (PUBL)
Bolagsbeskrivning i samband med ansökan om upptagande till handel av High
Coast Distillery AB:s B-aktier på Nasdaq First North Growth Market.

NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET DISCLAIMER
Nasdaq First North Growth Market är en registrerad tillväxtmarknad för små och medelstora företag (Eng. small and medium-sized enterprises, ”SME”) i enlighet med Europaparlamentets och Rådets direktiv 2014/65/
EU om marknader för finansiella instrument såsom det implementerats i nationell lagstiftning i Danmark, Finland och Sverige, och drivs av en börs inom Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq First North Growth Market
är inte underställda samma regler som bolag på den reglerade huvudmarknaden. I stället är de underställda ett mindre långtgående regelverk anpassat för små tillväxtbolag. Risken vid en investering i ett bolag på
Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än vid en investering i ett bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Alla bolag med aktier som handlas på Nasdaq First North Growth
Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Det är Nasdaq Stockholm AB som godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagsbeskrivningen utgör inte ett prospekt och har inte godkänts av Finansinspektionen. För detaljerad information om Bolagsbeskrivningen, se avsnittet ”Viktig information”.

VIKTIG INFORMATION

ALLMÄNT
Denna bolagsbeskrivning (“Bolagsbeskrivningen”) har upprättats
med anledning av att styrelsen för High Coast Distillery AB (publ),
org.nr 556729-2593 (“High Coast Distillery” eller ”Bolaget”), har
beslutat att ansöka om upptagande till handel av Bolagets B-aktier
på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North” respektive ”Noteringen”) som är en så kallad handelsplattform eller
multilateral trading facility (”MTF”) som inte har samma juridiska
status som en reglerad marknad. Bolagsbeskrivningen utgör inte
ett prospekt och har således inte upprättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni
2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds
till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad
(”Prospektförordningen”) eller Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980. Bolagsbeskrivningen har således inte godkänts
av eller registrerats hos Finansinspektionen i egenskap av behörig
myndighet enligt Prospektförordningen. Skälet är att Prospektförordningen inte kräver att prospekt upprättas för Noteringen. Bolagsbeskrivningen har granskats av Nasdaq Stockholm AB.
En investering i aktier är förenad med vissa risker (se avsnittet
“Riskfaktorer”). Innan en investerare fattar ett investeringsbeslut
måste denne förlita sig på en självständig och noggrann bedömning
av High Coast Distillery och denna Bolagsbeskrivning, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut
bör potentiella investerare anlita sina egna professionella rådgivare
samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Investerare
får endast förlita sig på informationen i denna Bolagsbeskrivning
samt eventuella tillägg till denna Bolagsbeskrivning. Ingen person
är behörig att lämna någon annan information eller göra några andra uttalanden än de som finns i denna Bolagsbeskrivning. Om så
ändå sker ska sådan information eller sådana uttalanden inte anses
ha godkänts av Bolaget och Bolaget ansvarar inte för sådan information eller sådana uttalanden.
BRANSCH- OCH MARKNADSINFORMATION
Bolagsbeskrivningen innehåller statistik, prognoser, data och annan
information avseende marknader, marknadsstorlek, marknadspositioner och annan branschdata avseende Bolagets verksamhet och
bransch. Såvitt Bolaget känner till och kunnat förvissa sig om genom
jämförelse med annan av tredje man offentliggjord information har
informationen som härrör från tredje man återgivits på ett korrekt
sätt och inga uppgifter, vars utelämnande skulle göra den återgivna
informationen vilseledande eller felaktig, har utelämnats. Marknadspublikationer och marknadsrapporter anger regelmässigt att informationen däri härrör från källor som bedöms vara tillförlitliga, men
att informationens korrekthet och fullständighet inte kan garanteras.
Bolaget har inte på egen hand verifierat, och kan därför inte garantera
korrektheten i, eller fullständigheten av, den marknadsinformation
som finns i Bolagsbeskrivningen och som har hämtats eller härrör
från externa publikationer eller rapporter. Marknadsdata och statistik kan vara framåtblickande, föremål för osäkerhet, kan komma
att tolkas subjektivt och reflekterar inte nödvändigtvis faktiska eller
framtida marknadsförhållanden. Sådan information och statistik
är baserad på marknadsundersökningar, vilka i sin tur är baserade
på urval och subjektiva tolkningar och bedömningar, däribland bedömningar om vilken typ av produkter och transaktioner som borde
omfattas av den relevanta marknaden, både av de som utför undersökningarna och respondenterna. Följaktligen bör potentiella investerare vara uppmärksamma på att marknadsinformationen samt de
prognoser och uppskattningar av marknadsinformation som återfinns i denna Bolagsbeskrivning inte nödvändigtvis utgör tillförlitliga
indikatorer på Bolagets framtida resultat.

PRESENTATION AV FINANSIELL INFORMATION
De siffror som redovisas i Bolagsbeskrivningen har, i vissa fall,
avrundats och därför summerar tabellerna i Bolagsbeskrivningen
nödvändigtvis inte korrekt. Samtliga finansiella siffror är i svenska
kronor (”SEK”) om inget annat anges och ”MSEK” indikerar miljoner SEK och “KSEK” indikerar tusen SEK. Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i Bolagsbeskrivningen granskats
eller reviderats av Bolagets revisorer.
FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN
Bolagsbeskrivningen innehåller vissa framåtriktade uttalanden och
åsikter. Framåtriktade uttalanden är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta eller händelser samt uttalanden som är
hänförliga till framtiden eller innehåller uttryck som, exempelvis,
”kan”, ”förväntar”, ”anser”, ”bedömer”, ”uppskattar”, ”förutser”,
”planerar”, ”avser”, ”kommer”, ”ska”, ”bör” eller uttalanden med
liknande innebörd. De uttalanden av framåtriktad karaktär som
finns i Bolagsbeskrivningen återspeglar Bolagets nuvarande syn på
framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling baserad
på för Bolaget kända förhållanden och gäller vid tidpunkten för offentliggörande av Bolagsbeskrivningen. Även om Bolaget anser att
förväntningarna som beskrivs i sådana framåtriktade uttalanden är
rimliga per dagen för Bolagsbeskrivningen, finns det ingen garanti
för att den framåtriktade informationen förverkligas eller visar sig
vara korrekt.
Framåtriktad information är alltid förenad med kända och okända
risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den avser och är beroende
av omständigheter utanför Bolagets direkta och indirekta kontroll.
Presumtiva investerare uppmanas därför att ta del av den samlade informationen i Bolagsbeskrivningen beaktat att framtida resultat och
utveckling, liksom andra förhållanden som omfattas av framåtriktade uttalanden, kan skilja sig väsentligt från Bolagets förväntningar.
Någon försäkran att bedömningar som görs i Bolagsbeskrivningen
avseende framtida förhållanden kommer att realiseras lämnas därför
inte, varken uttryckligen eller underförstått. Bolaget gör heller inga
utfästelser om att offentligt uppdatera och/eller revidera framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller annat utöver vad som krävs enligt lag, tillämpligt regelverk för Nasdaq
First North eller andra för Bolaget bindande föreskrifter.
CERTIFIED ADVISER OCH LEGAL RÅDGIVARE
Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) är Certified Adviser och
Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB (”Hammarskiöld”) är legal
rådgivare till Bolaget och har biträtt Bolaget vid upprättandet av denna Bolagsbeskrivning. Då samtliga uppgifter i Bolagsbeskrivningen
härrör från Bolaget friskriver sig Mangold och Hammarskiöld från
allt ansvar i förhållande till befintliga eller blivande aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller
delvis grundas på uppgifterna i denna Bolagsbeskrivning.
INFORMATION FRÅN TREDJE PART
Bolagsbeskrivningen innehåller viss information, däribland marknads- och branschinformation, som har hämtats från tredje part.
All sådan information har återgivits korrekt. Även om Bolaget anser
att dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering
gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte
kan garanteras. Såvitt Bolaget känner till och kan försäkra genom
jämförelse med annan information som offentliggjorts av tredje
parter varifrån informationen hämtats, har dock inga uppgifter
utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen
felaktig eller missvisande.
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Aktieinformation
Kortnamn:

HIGHCO B

ISIN:

SE0003848613

Finansiell kalender
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2022-10-19

Bokslutskommuniké för fjärde kvartalet 2022:

2023-02-24

Årsstämma 2023
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Bakgrund & motiv

H

igh Coast Distillerys affärsidé är att nyttja de, enligt Bolaget, unika förutsättningarna som det lokala landskapet
och nordliga klimatet möjliggör för att tillverka och erbjuda whisky till livsnjutare över hela världen. Bolagets vision
är att ”High Coast Whisky ska inspirera till ovärderliga stunder av tystnad, lugn och njutning”. Under Bolagets

varumärke High Coast säljer High Coast Distillery högkvalitativ single malt whisky.
Bolaget har producerat sprit sedan hösten 2010 och producerar idag cirka 280 000 LPA1 per år vid anläggningen i Sörviken,
Bjärtrå. Bolaget har mer än 14 000 fat med mognande whisky i sitt lagerhus. Det finns därutöver ungefär 4 500 unika
fatägare i Bolagets fatägarprogram, där kunder äger personliga fat om cirka 40 liter per fat. För mer information om Bolagets
fatägarprogram, se avsnittet ”Verksamhetsbeskrivning – High Coast Distillerys fatägarprogram”. High Coast Whisky finns i
Systembolagets ordinarie sortiment med serien Origins som innehåller produkterna Berg, Älv, Hav och Timmer. Utöver dessa
säljs produkter i begränsade utgåvor med jämna mellanrum. Dessutom exporteras Bolagets whisky till ett tiotal marknader
globalt. Bolaget har haft en försäljningsexpansion på såväl den svenska som den internationella marknaden de senaste
två åren med mellan 12 och 30 procent per år. Vid destilleriet i Bjärtrå har Bolaget ett besökscentrum med möjligheter till
whiskyprovningar, rund-visningar och förtäring av mat och dryck.
Det är styrelsens bedömning att Noteringen på Nasdaq First North är ett logiskt steg i Bolagets utveckling. Genom
Noteringen förväntas High Coast Distillery få bättre tillgång till kapitalmarknaden. Den ytterligare exponering som det
innebär att vara ett noterat bolag på Nasdaq First North förväntas Bolaget ha nytta av vid sin fortsatta expansion både i
Sverige och utomlands.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN
Styrelsen för High Coast Distillery är ansvarig för informationen i Bolagsbeskrivningen. Härmed försäkras att styrelsen
för High Coast Distillery har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna om High Coast
Distillery, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle
kunna påverka dess innebörd.
Bjärtrå den 14 april 2022
Styrelsen
High Coast Distillery AB (publ)

1

Med ”LPA” avses engelska ”litres pure alcohol”, det vill säga liter ren alkohol.
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VD har ordet

H

öga Kusten är en mycket speciell plats, ett världsarv där

Fatförsäljningen fortsätter att vara både en bra källa till intäkter och

landhöjningen för miljoner år sedan skapade ett unikt land-

resultat men också en kanal där vi bygger ambassadörer som lyfter

skap. Här, mellan urtidsberg och skogsland, har älven fårat

varumärket High Coast via word-of-mouth runt om i Sverige. Tyvärr har

sin dalgång på sin väg genom historien. Stilla flyter den urkraft som en

mässor, provningar och egna tillställningar varit svåra att genomföra

gång byggde välstånd i Sverige. Här tämjdes timret, här formades det

under de restriktioner som har införts för att minska spridningen av

moderna samhället. Bolaget som verkar i Höga Kusten känner en stark

Covid-19, men trots detta bibehåller Bolaget en jämn försäljning av nya

samhörighet med denna unika plats, med människorna som en gång

fat vilket talar för att det High Coast Distillery erbjuder är uppskattat

funnits här, med årstidernas växlingar och med det naturen ger och tar.

av konsumenter och kunder. Vi längtar alla till att restriktioner ska fort-

I vinsammanhang skulle det sannolikt kallas för en unik ”terroir”.

sätta att lyftas även globalt så att vi kan möta våra fans, konsumenter,
vänner och bekanta ute på små och stora evenemang runtom i världen.

Det är med stolthet och framtidstro som High Coast Distillery nu tar
nästa steg och noteras på Nasdaq First North. Noteringen får ses som

Besöksverksamheten vid destilleriet i Bjärtrå är ett besöksmål mitt

ett kvitto på de första framgångsrika elva åren i Bolagets historia och

i Höga Kusten som allt fler turister hittar till. På plats kan besökaren

som ett avstamp mot en spännande framtid präglad av tillväxt och

få en intressant rundvisning följt av en whiskyprovning, en god

ytterligare expansion både i Sverige och utomlands.

lunch eller middag med lokala råvaror eller varför inte bara njuta av
omgivningarna utmed älvstrandens promenadstråk. Besökarantalet

De senaste tre åren har High Coast Distillery inte bara bytt namn från

de senaste åren har trots restriktioner ökat. På besökscentrum ska

det tidigare namnet Box Whisky utan även gjort en omställning från

gästerna uppleva High Coast Distillerys DNA och på plats uppleva

att vara ett producerande bolag till att bli ett bolag med fokus på för-

det som bolaget uppfattar som det hänförande ljudet av tystnaden.

säljning och varumärkesbyggande. Med denna omställning har både

Bolaget genomför också egna större tillställningar såsom en

omsättning och resultat haft en positiv utveckling de senaste två åren

whiskyfestival i början på sommaren och eventet Lägereld som en

och en bra grund har byggts för fortsatt expansion inom bolagets

avrundning efter sommarens slut. Det är också många som väljer

tre intäktsområden; flaskförsäljning, fatförsäljning och besöksverk-

att njuta av High Coast Distillerys läckra och whiskyinspirerande

samheten vid destilleriet i Bjärtrå.

julbord under november-december varje år.

Omsättningen på flaskförsäljningen har under de senaste två åren vuxit

Jag ser med tillförsikt fram emot en ljus och spännande framtid för

med cirka 50 procent. Tillväxten hänför sig framför allt till lanseringen

High Coast Whisky med många intressanta och framför allt goda

av serien Origins med produkterna Berg, Älv, Hav och Timmer på

whiskyupplevelser.

Systembolaget men också till en något högre frekvens av lanseringar
av så kallade Speciality-produkter. Expansionen utomlands har under

HENRIK PERSSON

de senaste två åren saktat ned något, främst på grund av Covid-19.

VD, High Coast Distillery AB (publ)

Detta har kompenserats av försäljningen genom Systembolaget.
Efterfrågan från Bolagets exportmarknader växer alltjämt.
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Marknadsöversikt
Bolagsbeskrivningen innehåller information från tredje part avseende den bransch och den marknad
som Bolaget är verksamt på. Om inget annat anges är sådan information baserad på en analys av flera
källor, bland annat offentlig information från Systembolaget och annan offentligt tillgänglig information.
Informationen har återgivits korrekt och Bolaget anser att källorna är tillförlitliga men har inte
oberoende verifierat informationen, varför dess riktighet eller fullständighet inte kan garanteras. Såvitt
Bolaget känner till och kan utröna av information som offentliggjorts av berörda tredje parter har inga
sakförhållanden utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande.

DEN SVENSKA WHISKYMARKNADEN

och den svenska whiskymarknaden diversifieras alltmer. Den hittills

Den svenska whiskymarknaden uppvisade fortsatt tillväxt 2021.

klart största svenska aktören fick 2021 för första gången se sin

Försäljningen av whisky via Systembolaget steg 2021 med 2,3

marknadsandel sjunka till under 50 procent, från 54,1 procent till

procent till 9 486 389 liter. 2 Konsekvenserna av coronapandemin

47,5 procent.6 High Coast Distillery behöll under året i stort sin

med ett kraftigt minskat restaurang- och nöjesliv samt minskat

marknadsandel, vilken minskade med endast 0,5 procentenheter till

resande har för Bolaget inneburit en fortsatt ökad försäljning av

26,8 procent (27,3 procent 2020), mätt som en andel av den totala

produkter via Systembolaget. Den internationella trenden med ökat

försäljningen av svensk single malt whisky.7 Försäljningstillväxten

intresse för premiumprodukter och fokus på hemmakonsumtionen

för High Coast Distillery på den svenska marknaden uppgick under

syns även i statistiken från Systembolaget. Försäljningen av

2021 till 1,76 procent.8 Den största tillväxten upplevde de mindre

Blended-whisky i Sverige minskade till exempel med 0,2 procent

producenterna, där även en ny producent etablerades under året

under 2021 medan försäljningen av single malt-whisky ökade med

och nådde en marknadsandel om 4,8 procent av de svenska single

10,2 procent under samma period.3

malt-kunderna.

De svenska producenterna av single malt-whisky ökade sin

Den svenska marknaden för exklusivare whisky9 är fortsatt stark.

försäljning via Systembolaget med 3,6 procent under 2021 till totalt

Ett växande intresse från både yngre konsumenter och kvinnor

182 215 liter (175 933 liter 2020).4 De svenska producenternas andel

breddar också målgruppen, som tidigare bestått främst av män

av single malt-försäljningen hos Systembolaget sjönk något från 9,7

över 45 år.

5

procent 2020 till 9,2 procent 2021. De svenska producenterna
kunde alltså inte fullt ut följa med segmentets tillväxt i stort.

Med en ökad diversifiering och ett stort konkurrenstryck från
internationella destillerier ökar behovet av starka varumärken och

Konkurrensen mellan de svenska producenterna har också hårdnat

2

Systembolaget, artdisk år 2021.

3

Systembolaget, artdisk år 2021.

4

Systembolaget, artdisk år 2021.

5

Systembolaget, artdisk år 2021.

6

Systembolaget, artdisk år 2021.

7

Systembolaget, artdisk år 2021.

8

Systembolaget, artdisk år 2021.

9

Med exklusivare whisky avses whisky som är prissatt till minst 500 SEK per flaska.
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INTERNATIONELLT

att ha reducerats ytterligare, vilket ökar konkurrensen på den

År 2020 innebar en rejäl tillbakagång för den internationella

internationella marknaden.17

exportmarknaden för whisky. Den skotska whiskyexporten
dominerar

den

Den viktigaste trenden inom whiskyvärlden de senaste fem åren har

internationella marknadens temperatur. Enligt Bolaget lade framför

världsmarknaden

och

påverkar

kraftfullt

enligt Bolagets uppfattning varit en stark förflyttning av konsum-

allt tre viktiga faktorer hämsko på den skotska exportmarknaden

entintresse mot premiumsegmentet, mot dyrare och mer exklusiv

2020. Coronapandemin är en viktig faktor som i och med

whisky, vilket också befäster Bolagets strategi att verka just inom

kraftigt minskat resande samt en kraftigt reducerad hotell- och

premiumsegment. Coronapandemin har förstärkt den utvecklingen

restaurangverksamhet i stora delar av världen dämpade efterfrågan

genom att konsumenterna unnar sig bättre produkter som dessutom

på whisky. Därutöver hade Storbritanniens utträde ur EU (”Brexit”)

konsumeras hemma. Enligt den svenska whiskyfonden The Single

effekt för den skotska handeln med EU, och de kraftiga tulltariffer

Malt Fund redovisar Brown Forman 18 procent tillväxt för premium

som infördes av USA för skotsk single malt whisky skapade stora

Bourbon och Irish Distillers Redbreast växte med 33 procent.18

problem för de skotska producenterna. Under 2020 raderades i stort
sett ett decennium av tillväxt för skotsk whisky på de internationella

Whiskybranschen har således återhämtat sig under 2021 och pre-

marknaderna.10 Exporten av whisky från Storbritannien till den

miumproducenter har enligt Bolagets uppfattning en gynnsam-

största marknaden USA sjönk med 32 procent under 2020.

mare position än någonsin. Rare Whisky Apex 1000 från det

Omkring 70 procent av de globala marknaderna för skotsk whisky

internationella konsultföretaget Rare Whisky 101 Ltd, som mäter

visade fallande siffror under 2020.11 År 2021 medförde däremot en

värde på exklusiv whisky, steg under 2021 med 10 procent och har

tydlig vändning, och det tidigare årets nedgång vände till uppgång

haft en kontinuerlig uppgång under en tioårsperiod.

för marknaden som helhet. Med en ökning på 21 procent fram till
och med det tredje kvartalet 2021 närmade sig exporten 2019

REGLER OCH LAGSTIFTNING

års nivå.12 Under de första sex månaderna 2021 redovisades en

Tillverkning, försäljning och marknadsföring av whisky utgör

exporttillväxt om cirka 42 procent och en 31 procentig tillväxt av

tillståndspliktig verksamhet som är föremål för reglering i olika

13

exportvärdet jämfört med samma period för föregående år.

lagar och andra föreskrifter. Den relevanta regleringen i Sverige

Tillväxten för den skotska försäljningen till EU under perioden april

kan i korthet åskådliggöras av följande översikt. Framställning av

till juni 2021 var också högre än under samma period toppåret 2019.

destillerade spritprodukter, såsom whisky, är en anmälningspliktig

Vidare togs de skadliga tarifferna på skotsk single malt whisky i

verksamhet enligt miljöbalken (1998:808) (”Miljöbalken”). Sprit

USA bort i mars 2021, men exporten hade fortfarande en bit kvar till

och spritdrycker får vidare enligt alkohollagen (2010:1622)

tidigare nivåer. Exporten till USA var under de första sex månaderna

(”Alkohollagen”) som utgångspunkt tillverkas endast av den som

2021 34 procent lägre än samma period 2019.14

har godkänts som upplagshavare för sådana varor enligt lagen
(1994:1564) om alkoholskatt. Enligt Alkohollagen gäller därutöver

De asiatiska marknaderna har visat en snabbare återhämtning och

att partihandel med spritdrycker som utgångspunkt endast får

de tio medlemsländerna i ASEAN (Association of South East Asian

bedrivas av den som har godkänts som sådan upplagshavare. För

Nations) uppvisade en försäljningstillväxt om 13,2 procent 2021.

servering av spritdrycker krävs ett så kallat serveringstillstånd av

Under de första sex månaderna 2021 växte också whiskyexporten

den kommun där serveringsstället är beläget.

till Kina med 126 procent. Kina klev därmed för första gången upp
på topp tio-listan för skotska whiskymarknader.15

Alkohollagen innehåller därutöver, jämte marknadsföringslagen
(2008:486), reglering av tillåten marknadsföring av spritdrycker.

År 2021 innebar i mångt och mycket en tydlig vändning för den

Regleringen av tillåten marknadsföring av spritdrycker kompletteras

globala whiskymarknaden från nedgång till tillväxt. I tillägg till

bland annat av Konsumentverkets allmänna råd.

beskrivningen ovan redovisade även japanska producenter en
mycket stark ökning av exporten under 2021, varpå landet som

Utöver svensk lagstiftning kan Bolaget även komma att bli föremål

helhet redovisade en export motsvarande 26 miljarder JPY under

för lokala regler i de marknader till vilka Bolaget exporterar och

de första sex månaderna vilket jämfört med helårsexporten om

säljer sina produkter.

27,1 miljarder JPY för föregående år innebär en kraftig ökning.16
Inför 2022 kommer svårigheterna för den skotska exporten

10

Scotch Whisky Association, år 2021. www.scotch-whisky.org.uk

11

Scotch Whisky Association, år 2020.

12 The Food and Drink Federation, 2021. www.fdf.org.uk
13

Scotch Whisky Association, år 2021.

14

Scotch Whisky Association, år 2021.

15

Scotch Whisky Association, år 2021.

16 Japan Customs, år 2021. www.customs.go.jp
17 Japan Customs, år 2021.
18 The Single Malt Fund, år 2021.
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KONKURRENTER
Sverige och internationellt

Bergslagen

Nedan företag säljer och marknadsför svensk maltwhisky både

Har funnits i Örebrotrakten sedan 2012. Bergslagens storsäljare

i Sverige och utomlands. Då den största delen av Bolagets om-

är Engelbrekt whisky. År 2021 hade Bergslagen cirka fem procent

sättning per dagen för Bolagsbeskrivningen sker i Sverige anser

marknadsandel på Systembolaget. 21 Bergslagen bedriver endast

Bolaget att dessa företag står för den största delen av High

flaskförsäljning.

Coast Distillerys konkurrens. Andra konkurrenter både i Sverige
och internationellt är internationella whiskyvarumärken från både

Ingen noterbar internationell försäljning.

Skottland och övriga världen.

Agitator
Mackmyra

Startades för cirka tre år sedan i Arboga och har under senare

Ett destilleri i Gävletrakten som har varit verksamt i över 20 år och

delen av 2021 lanserat sina två första produkter på Systembolaget;

som 2021 hade cirka 48 procent marknadsandel på Systembolaget

Agitator single malt whisky och Kastanj. Agitator säljer buteljerade

där storsäljaren Mack stod för cirka 50 procent av försäljnings-

flaskor samt har ett mindre fatprogram i samarbete med en extern

volymen.19 Mackmyras produktportfölj är relativt lik Bolagets med

aktör.

flask- och fatförsäljning samt besöksverksamhet vid destilleriet i
Gävle.

Agitator har påbörjat export främst till de nordiska grannländerna
där Bolagets verksamhet är begränsad.

Mackmyra finns även tillgängliga och konkurrerar med Bolaget på
internationella marknader såsom exempelvis Taiwan, Storbritannien,

Övriga konkurrenter

Frankrike och Tyskland med flera.

Till viss del kan samtliga premium single malt whiskies som säljs
på samma marknader som Bolagets single malt whisky anses

Spirit of Hven

vara konkurrenter. Bolaget anser dock att de varumärken som

Har funnits på ön Ven sedan 2008 och erbjuder framför allt storsäl-

främst fokuserar på kvalitet i mindre volymer med hantverksmässig

jaren Tychos Star. Spirit of Hven hade under 2021 cirka nio procent

tillverkning är Bolagets största konkurrenter utöver de svenska

marknadsandel på Systembolaget.20 Spirit of Hven bedriver försälj-

producenterna. Exempel på sådana konkurrenter är japansk whisky

ning av flaskor och privatfat, samt en besöksverksamhet på Ven.

såsom Chichibu och Nikka, thailändsk whisky såsom Kavalan eller
den indiska whiskyn Amrut, vilka till stor del konkurrerar om samma

Den internationella närvaron är begränsad både i antal marknader

konsumenter på de flesta marknader i världen.

och i volym, och Spirit of Hven finns främst i Europeiska marknader.

19

Systembolaget, artdisk år 2021.

20

Systembolaget, artdisk år 2021.

21

Systembolaget, artdisk år 2021.
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Verksamhetsbeskrivning

H

igh Coast Distillery grundades 2007 av en grupp whisky-

Craftmanship (hantverksmässighet), och Transparency

intresserade vänner under namnet Ådalen Destilleri AB.

(öppenhet).

Avsikten var att starta ett whiskydestilleri på plats i det

gamla kraftverket på Box i Bjärtrå. År 2010 fanns produktions-

Origin (ursprung)

utrustning och de första medarbetarna på plats och i december

handlar om platsen där High Coast Distillery lever och verkar;

2010 fylldes det första fatet.

Höga Kusten. Det nordliga läget, den norrländska naturen och
världsarvet med berg, älvar, hav och vida skogar på den 63:e

Bolaget tillverkar kontinuerligt single malt whisky och intäkterna

breddgraden där destilleriet är beläget ger distinkta årstider med

fördelar sig över tre intäktsben där flaskförsäljning står för cirka

stora temperaturvariationer och därmed unika förutsättningar att

57 procent, fatförsäljning cirka 32 procent och besöksverksamhet

producera single malt whisky.

för cirka 11 procent. Cirka 80 procent av Bolagets flaskförsäljning
under 2021 skedde i Sverige och 20 procent genom export till

Craftmanship (hantverksmässighet)

ett tiotal marknader världen över. Bolaget har per dagen för

handlar om kunskapen inom Bolaget som är och alltid har varit

Bolagsbeskrivningen 22 medarbetare varav 18 är placerade på

viktigare än någonting annat vid framställningen av High Coast

plats vid destilleriet i Bjärtrå.

Distillerys produkter. Kvalitet står alltid i fokus.

ORGANISATIONSSTRUKTUR

Transparency (öppenhet)

Bolaget är organiserat utifrån sina tre intäktsben, produktionsdelen

genomsyrar allt High Coast Distillery gör både när det gäller möte

samt stabsfunktioner. De tre intäktsbenen samt produktionsdelen

med konsumenter, delning av fakta kring Bolagets produkter samt

står vardera för cirka 40 procent av Bolagets personal. Resterande 20

tillverkningsmetoder och recept.

procent av personalen består av stabsfunktioner (ekonomifunktioner
och verkställande direktör).

HISTORIK

För en vidare beskrivning av Bolagets styrelse och ledning, se avs-

2007
2010
2010
2010
2011
2011
2012
2013
2013
2014
2014
2014
2015
2016

nitten ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor” och ”Bolagsstyrning”.

AFFÄRSIDÉ
Bolagets affärsidé är att genom nyttjande av de unika förutsättningarna som ges vid Höga Kusten skapa en single malt whiskyupplevelse i världsklass till livsnjutare över hela världen.

VISION
Bolagets vision är att High Coast Distillery inspirerar till ovärderliga
stunder av tystnad, lugn och njutning.

MISSION
Bolaget nyttjar de enligt Bolaget unika förutsättningarna som Höga
Kusten och det nordliga klimatet ger för att göra enastående whisky
till livsnjutare över hela världen.

POSITION
High Coast Distillery strävar efter att positionera sig som en svensk
maltwhiskytillverkare i världsklass som erbjuder en upplevelse
av ”sound of silence”. High Coast ska vara det självklara valet när
spännande, god och kvalitativ whisky ska upplevas.

LEDORD
Ledorden för Bolagets verksamhet är Origin (ursprung),

HIGH COAST DISTILLERY AB – BOLAGSBESKRIVNING 2022

Bolaget bildas av en grupp whiskyintresserade vänner
Kopparpannorna anländer
Det första lagerhuset färdigställs
Första whiskyfatet fylls
Bolagets aktie listas på Alternativa listan (nuvarande Pepins)
Första privatfaten fylls
Det andra lagerhuset färdigställs
Första spriten blir tre år gammal och kan således kallas whisky
Första lanseringen av eget destillat
Det tredje lagerhuset färdigställs
Första whiskyn lanseras - The Pioneer
Invigning av besökscentrum
De första flaskorna exporteras till Tyskland och Frankrike
Den första återkommande produkten lanseras
- Dálvve Signature Malt

2016
2017
2018
2018
2019
2019
2019
2020
2021
2021
2022

Produktionstakten höjs till 100 000 LPA per år
Besökscentrum byggs ut
Namnbyte från Box Destilleri AB till High Coast Distillery AB
Installering av ytterligare två kopparpannor
Det fjärde lagerhuset färdigställs
Produktionstakten höjs till 200 000 LPA per år
Serien Origins lanseras
Det 20 000:e fatet fylls
Ny ångpanna driven av förnybar energi installeras
Produktionstakten höjs till 280 000 LPA per år
Bolaget tillverkar sin första ekologiska sprit

10

STYRKOR OCH KONKURRENSFÖRDELAR

AFFÄRSMODELL

Enligt Bolagets uppfattning har High Coast Distillery de styrkor och

Bolagets affärsmodell består i att tillverka, lagra, buteljera,

konkurrensfördelar som presenteras nedan.

marknadsföra och sälja single malt whisky tillverkad i Höga Kusten.
Intäkterna kommer i huvudsak ifrån tre ben; flaskförsäljning,

De naturliga förutsättningarna i Höga Kusten

fatförsäljning och besöksverksamhet vid destilleriet i Bjärtrå.

High Coast Distillery driver ett av världens mest nordliga destillerier.

Av

Bolaget är beläget på den 63:e breddgraden i den norrländska

flaskförsäljning för 57 procent, fatförsäljning för 32 procent och

naturen utmed Ångermanälvens strand vilket ger särskilda

besöksverksamheten för 11 procent.

nettoomsättningen

(exklusive

alkoholskatt)

2021

stod

förutsättningar gällande whiskytillverkning. Naturen och miljön i
Höga Kusten som Bolaget verkar i och närheten till Ångermanälven

Marknadsstrategi

ger goda möjligheter till produktion och lagring av whisky, vilka

Sverige har varit Bolagets största fokus de två senaste åren för

beskrivs nedan. Bolaget har även ett stort eget markinnehav med

både flask- och fatförsäljning. Framöver kommer Bolaget utöka

stor utvecklingspotential på en enligt Bolaget idealisk plats.

sitt fokus med ett utvalt antal globala marknader vilka beräknas
komma att utgöra en växande del av Bolagets omsättning. Urvalet

Temperaturvariationerna mellan sommar och vinter och mellan dag

för fokusmarknaderna är baserat på kriterier som potentiell

och natt är dramatiska i Norrland. En kall vinter mäter temperaturen

försäljningsvolym i premiumsegment, prisläge samt befolkningens

under 30 minusgrader och varma sommardagar kan vara nästan 60

intresse för single malt whisky. Prioritetsordningen kan, baserat på

grader varmare. Whiskyn som mognar i Bolagets icke-tempererade

dessa kriterier, komma att variera från tid till annan. Per dagen för

lagerhus utsätts sålunda för stora temperaturväxlingar. Under

Bolagsbeskrivningen följer prioritetsordningen nedan uppställning.

varma dagar ökar trycket i faten, whiskyn expanderar och tränger
djupare in i eken. Djupt inne i faten frigörs ekens smakämnen som

Sverige

följer med ut när temperaturen och trycket sjunker igen. Temper-

Sverige är fortsatt Bolagets enskilt största och viktigaste marknad

aturväxlingarna pågår ständigt, påskyndar delar av mognads-

med merparten av volymen från både Origins- och Speciality-serien

processen och bidrar till smakutvecklingen.

samt mer än 95 procent av fatförsäljningen. Sverige, inklusive flaskoch fatförsäljning samt besöksverksamhet stod år 2021 för cirka 85

Ångermanälven rinner förbi utanför Bolagets destilleri. Kallt vatten

procent av Bolagets totala omsättning.

i stora mängder är en viktig naturtillgång för whiskytillverkning,
då förmågan att kyla tillverkningsprocessen har stor påverkan på

Asien

framtagandet av ett karaktärsfullt destillat. Ett iskallt kylvatten gör

Kina, Japan och Taiwan är tre stora whiskymarknader där whisky

att Bolaget kan kondensera spritångor effektivt vilket resulterar

från High Coast Distillery redan finns tillgängligt och där Bolaget

i ett destillat med karaktär och rena smaker. Kallt vatten i stora

avser att lägga merparten av sina resurser i Asien. Asien stod 2021

mängder kan vara en bristvara för många destillerier. För High

för fyra procent av Bolagets totala omsättning.

Coast Distillery finns dock kallt kylvatten, tack vare närheten till
Ångermanälven, i obegränsade mängder precis utanför destilleriet.

Duty Free och resor
I marknaden för Duty Free och resor ingår de ställen där kunder

Bolagets kompromisslöshet

kan köpa whisky när de är på resande fot, såsom flygplatser och

Utöver de naturliga förutsättningarna finns också mänskliga och

flygbolag samt passagerarfärjor. Segmentet utgör enligt Bolagets

kulturella förutsättningar för whiskytillverkning. Bolaget har en

uppfattning såväl ett viktigt skyltfönster som en positiv volymaffär.

kompromisslös inställning till att kvalitet alltid lönar sig. Detaljer är

Bolaget kommer att öka fokus mot segmentet Duty Free och resor

viktiga och det är viktigare att göra saker rätt än att göra dem enkelt

och därmed sträva efter att nå nya whiskyintresserade kunder.

och snabbt. Detta mynnar exempelvis ut i att Bolaget prioriterar

Under 2021 stod segmentet för cirka tre procent av Bolagets totala

smak och kvalitet före pris vid inköp av malt, fat och tunnor.

omsättning.

Öppenhet

Europa

En viktig ledstjärna för Bolagets förhållningssätt är öppenhet och

Frankrike, Storbritannien och Tyskland är de mest intressanta

transparens mot omvärlden. Bolaget tror på öppenhet och på att

marknaderna för Bolaget att fokusera på i Europa. På dessa

dela erfarenheter och är därför helt transparanta med innehållet i

marknader har ett intresse för whisky från High Coast Distillery

sina produkter, vilket Bolaget gör offentligt för allmänheten. High

börjat att etableras. Försäljning till Europa stod 2021 för cirka två

Coast Distillerys utbildning Whiskyakademin är ett ytterligare

procent av Bolagets totala omsättning.

exempel på hur Bolaget är öppet avseende tillverkningen av
Bolagets whisky och Bolagets idéer. Öppenheten präglar också

USA och Kanada

Bolagets sätt att möta människor och organisationer i stort. Överlag

USA och Kanada utgör tillsammans en mycket stor marknad för

tror Bolaget att ju mer det delar med sig av kunskap och värdskap,

maltwhisky och innebär en stor potential för Bolagets produkter. USA

desto mer kommer Bolaget självt att lära sig och utvecklas.

och Kanada stod år 2021 för en procent av Bolagets totala omsättning.
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För samtliga exportmarknader har High Coast Distillery en tydlig

årligen cirka 800 till 900 whiskyfat till privatpersoner och företag.

strategi att arbeta via partners. Bolaget etablerar samarbeten med
importörer och försäljningsbolag på de lokala marknaderna som

Besöksverksamheten i Bolagets besökscenter på destilleriet är

delar Bolagets ambition och vision för varumärket. Samarbetets

ett eget intäktsben med huvudfokus på värdskap, whiskykunskap

grund är gemensam planering och gemensamma ambitioner som

och varumärkesbyggande. Besöksverksamheten stod för cirka

förankras mellan parterna på förhand. Satsningen innebär också

11 procent av Bolagets omsättning 2021. Med restaurang- och

att Bolaget gör långsiktiga investeringar för att dess partners ska

barverksamhet

prioritera och lyfta Bolagets produkter på respektive marknad.

förmedlar besöksverksamheten viktiga värden i Bolagets varumärke

samt

konferensmöjligheter

och

evenemang

och ger besökarna både whiskyupplevelser och värdskap i vad

Prisstrategi

Bolaget upplever som världsklass.

Buteljerad single malt whisky från High Coast Distillery ska alltid
tillhöra premiumsegmentet. För Bolagets Speciality-produkter är

STRATEGIER

priset generellt högre och prissättningen varierar utifrån butelj-

Bolagets grundläggande strategi är att sälja högkvalitativ single

eringens totalvolym och exklusivitet.

malt whisky. Coronapandemin har tvingat fram justeringar i Bolagets
strategi för flaskförsäljning, som ursprungligen var att inleda en

PRODUKTER OCH TJÄNSTER

internationell expansion på åtta till tio utvalda fokusmarknader

Huvudprodukten för High Coast Distillery är egenbuteljerad single

(inklusive hemmamarknaden Sverige). Till följd av coronapandemin

malt whisky vilken stod för cirka 57 procent av Bolagets omsättning

har Bolaget i stället fokuserat på försäljningen i Sverige, som

2021. På Systembolaget i Sverige finns serien Origins med produkt-

under coronapandemin har överträffat Bolagets prognoser.

erna Berg, Älv, Hav och Timmer i det ordinarie sortimentet.

Whiskytillverkning och -försäljning är en långsiktig verksamhet
och i det fall nuvarande försäljning överstiger planen påverkas

Origins – Bolagets grundprodukter som ska finnas tillgängliga

möjligheten för framtida försäljning. Till följd härav har Bolagets

över tid och som står för volymförsäljning och insteg till High Coast

satsning utomlands fått stå tillbaka något till förmån för den

Distillerys hela produktportfölj.

svenska marknaden de senaste två åren. Under 2022 ska Bolaget
däremot återigen lyfta blicken mot utlandet med både Origins och

Speciality – kortare serier och unika produkter i begränsad upplaga

utvalda Speciality-produkter. Bolaget avser att genom partners

som definierar både kvaliteten, kreativiteten, hantverkskunnandet

delta i utvalda mässor, provningar, evenemang och liknande där

och innovationsförmågan i Bolaget.

potentiella kunder får uppleva kvaliteten i Bolagets produkter och
får uppleva varumärket direkt från Bolaget. Denna strategi har gett

High Coast Distillerys fatägarprogram är en viktig ekonomisk

bra utdelning i Sverige och bör enligt Bolagets uppfattning göra

produkt som även skapar ambassadörer för Bolagets varumärke.

detsamma i utlandet. Se avsnittet ”Marknadsstrategi” ovan för mer

Affärsområdet stod för cirka 32 procent av Bolagets omsättning

information om Bolagets expansion till globala marknader.

2021. High Coast Distillery har cirka 4 500 unika fatägare och säljer
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PRODUKTSTRATEGI

av Bolagets varumärkesarbete där fatägandet blir en inkörsport

Under överskådlig tid kommer Bolagets produktfamilj att ha de

till ett fördjupat intresse och en större förståelse för whiskyns

tre fundament som beskrivits ovan, det vill säga flaskförsäljning,

härkomst och möjligheter. Betydelsen av kvalitet och smak när det

försäljning av fat samt besöksverksamhet vid destilleriet i Bjärtrå.

gäller maltwhisky är en viktig del av erfarenheterna för fatägare
och en bra utgångspunkt för ett intresse av Bolagets egna

FLASKFÖRSÄLJNING

buteljerade produkter. Dessutom blir dessa fatägare i de flesta

High Coast Distillery ska löpande presentera en diversifierad och

fall bra ambassadörer för High Coast Distillery. Relationen med

spännande produktportfölj bestående av två samlande kategorier.

fatägarna ska vidareutvecklas med fler skräddarsydda events och
fler möjligheter att träffa andra fatägare framöver.

Origins
Med Bolagets serie Origins hyllas ursprunget från Höga Kusten

BESÖKSVERKSAMHET

vilket har skapat en serie buteljeringar som var för sig kännetecknar

Destilleriets besökscentrum är ett viktigt nav i Bolagets

Höga Kusten och dessa produkter finns redan på hyllorna i många

varumärkesarbete men också som relationsbyggare med Bolagets

Systembolagsbutiker. De ska finnas tillgängliga löpande och utgöra

kunder från när och fjärran. Det är när man kommer till Bolagets del

basen av Bolagets produktsortiment både i Sverige och utomlands.

av älvstranden, Bolagets del av denna historiska plats med alla sina

Origins-serien innehåller en diversifierad portfölj med whisky i flera

berättelser, intryck och utblickar som man förstår vad High Coast

olika smakriktningar och personligheter. De fyra produkterna i

Distillery verkligen handlar om. Besökscentrum på High Coast

Origins är Älv – orökt elegant, Berg – orökt sherryfatslagrad, Hav

Distillery har blivit en destination värd att besöka i Höga Kusten, även

– lättrökt med kryddiga toner, och Timmer – rökig elegant.

för turister med mindre whiskyintresse vilket besökarantalet under
sommaren år 2021 vittnar om med cirka 16 000 besökare mellan

Speciality

juni och september. Bolaget erbjuder rundvisningar, provningar,

Speciality är begreppet för Bolagets mer exklusiva buteljeringar och

försäljning av souvenirer, en restaurang med hänförande utsikt över

produktserier. De karaktäriseras av kortare serier, mindre volymer

Ångermanälven och en atmosfär svår att hitta någon annanstans.

och enskilda unika produkter eller samlingsboxar. Speciality-

Utöver den ordinarie besöksverksamheten arrangerar Bolaget

segmentet kännetecknas därutöver av kreativt fatarbete och

egna både större och mindre evenemang såsom exempelvis en

destilleriunika lösningar.

egen whiskyfestival eller temakvällar i restaurangen.

FATÄGARPROGRAM
Försäljningen av fat till främst privatpersoner har varit en viktig
del i Bolagets utveckling som företag och som whiskyproducent.
Per dagen för Bolagsbeskrivningen finns fler än 4 500 unika
personer och företag som fatägare hos High Coast Distillery.
Fatförsäljningen är inte bara en viktig intäkt, den är också en del

HIGH COAST DISTILLERY AB – BOLAGSBESKRIVNING 2022

13

Riskfaktorer

E

n investering i High Coast Distillery innefattar risker. Ett antal

i den mån verksamheten riktar sig utomlands. Det finns vidare en

faktorer påverkar, eller kan påverka, High Coast Distillerys

risk att tillämplig lagstiftning ändras eller att tillsynsmyndigheter

verksamhet direkt eller indirekt. Nedan beskrivs, utan

gör andra tolkningar av tillämplig lagstiftning än de nu rådande.

särskild prioriteringsordning eller anspråk på att vara uttömmande,

Sådana förändringar skulle kunna påverka Bolagets möjligheter

de riskfaktorer och förhållanden som anses vara av väsentlig

att bedriva sin verksamhet på det sätt som sker per dagen för

betydelse för Bolagets verksamhet och framtida utveckling.

Bolagsbeskrivningen. Om erhållandet av tillstånd försenas eller om

Redogörelsen är baserad på information som är tillgänglig per

dessa begränsas eller inte alls erhålls, eller om Bolaget inte uppfyller

dagen för Bolagsbeskrivningen. Ytterligare riskfaktorer som per

de villkor som gäller för något av de tillstånd redan har erhållits eller

dagen för Bolagsbeskrivningen inte är kända för Bolaget, eller

lever upp till vid var tid gällande krav, kan detta medföra att High

som Bolaget per denna dag anser vara obetydliga, kan i framtiden

Coast Distillery inte kan fortsätta sin verksamhet i dess nuvarande

komma att få en väsentlig negativ inverkan på High Coast Distillerys

form, eller att Bolaget helt tvingas upphöra med sin verksamhet.

verksamhet, finansiella ställning och ställning i övrigt.

Tillgång till råvaror
Utöver detta avsnitt ska investerare även ta hänsyn till den övriga

Malt av sädesslaget korn är en grundläggande råvara för tillverkning

information som lämnas i Bolagsbeskrivningen.

av whisky. High Coast Distillery är således beroende av sin tillgång
till korn för att kunna bedriva sin verksamhet på det sätt som

VERKSAMHETS- OCH
BRANSCHRELATERADE RISKER

Bolaget har förutsett. Tillgången till korn är avhängig varje enskilt

Tillverkning och lagerhållning i

varit sämre. Vidare är Ukraina en av Europas största producenter av

förhållande till efterfrågan och kapitalbehov

korn, och landet var världens fjärde största producent och exportör

Tillverkning av whisky är en långsiktig process, där försäljning

av korn 2021. Till följd av den ryska invasionen av Ukraina har landet

av den produkt som tillverkas oftast inträffar minst fem år efter

i mars 2022 förbjudit export av ett antal råvaror intill slutet av 2022,

tillverkningen i fråga. Det är därmed svårt att avgöra vilken

däribland korn. Det finns till följd av dessa omständigheter en risk

tillverkningsnivå som vid en viss tidpunkt ger bäst förhållande till

att Bolaget kan komma att behöva betala väsentligt högre priser

efterfrågan vid försäljningstidpunkten. Om Bolaget producerar för

för korn än tidigare, eller att Bolaget helt mister sin tillgång till

höga volymer i förhållande till den framtida efterfrågan, kan det leda

korn. För det fall priset för korn stiger väsentligt, kan det innebära

till alltför stora lager, en hög kapitalbindning och en lägre avkastning

högre kostnader för Bolaget som kanske inte kan kompenseras av

på investerat kapital. Om Bolaget tvärtom producerar för låga

högre intäkter, och således ha väsentlig negativ effekt på Bolagets

volymer i förhållande till den framtida efterfrågan, kan det i stället

resultat. Om Bolaget helt mister sin tillgång till korn kan det medföra

leda till tomma lager och att Bolaget inte kan leverera de produkter

att Bolaget inte kan upprätthålla sin produktion och därmed inte

som efterfrågas. Per dagen för Bolagsbeskrivningen är Bolaget i

kan bedriva sin verksamhet i dess nuvarande form, vilket i sin tur

en uppbyggnadsfas, vilket innebär att den nuvarande tillverkningen

kan ha väsentlig negativ inverkan på Bolagets intäkter och resultat.

års skörd, och Bolaget upplever att skördarna de senaste åren har

syftar till att fylla framtida lager. Detta medför en risk att den
nuvarande omsättningen för såld whisky inte kan täcka Bolagets

Efterfrågan och Bolagets anseende

kapitalbehov för dels produktionskostnader och -utgifter, dels den

Efterfrågan på Bolagets produkter påverkas i stor utsträckning av

dagliga driften. För det fall en sådan kapitalbrist skulle uppstå kan

faktiska och potentiella kunders intryck av High Coast Distillerys

Bolaget komma att tvingas stoppa sin produktion. Det finns även

varumärke och kundernas upplevelser av Bolagets produkter.

en risk att Bolaget missbedömer den framtida efterfrågan och

För det fall kunder får ett dåligt intryck eller en dålig upplevelse

producerar antingen för höga eller för låga volymer whisky, vilket

av en av Bolagets produkter kan det påverka såväl den kundens

kan få väsentlig negativ effekt både på Bolagets balans- och

helhetsintryck av Bolaget som andra potentiella kunders benägenhet

resultaträkning.

att prova Bolagets produkter. Bolaget är således beroende av att
dess produkter tas emot väl av kunderna, och att målgruppen har

Beroende av tillstånd och därmed

ett gott intryck av Bolaget. Om Bolaget till exempel misslyckas

sammanhängande risker

med att leverera beställda produkter, eller om någon av Bolagets

Tillverkning, försäljning och marknadsföring av whisky utgör till-

produktlanseringar inte motsvarar kundernas förväntningar, kan

ståndspliktig verksamhet som är föremål för strikt reglering i en

det således ha väsentlig negativ effekt på Bolagets försäljning och,

mängd olika lagar och andra föreskrifter. Det finns en risk att

i förlängningen, Bolagets resultat och verksamhet.

Bolaget förlorar ett eller flera av de tillstånd som krävs för Bolagets
verksamhet, eller att Bolaget inte kan erhålla eventuella tillstånd

Bolagets tillverknings- och lagerlokaler

som blir nödvändiga i framtiden. Bolaget kan även komma att bli

Bolagets tillverkning av whisky är begränsad till destilleriet i

föremål för tvingande regelverk i andra jurisdiktioner än Sverige,

Sörviken, och om destilleriet blir föremål för händelser såsom
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eldsvådor kan det försvåra Bolagets verksamhet och resultera i

skyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet i Sverige med uppgift att

förseningar i såväl Bolagets tillverkning som Bolagets försäljning

övervaka att förordningens bestämmelser följs.

och utveckling. Bolagets flera lagerhus är därutöver belägna på
samma fastighet. Om destilleriet skadas eller förstörs, och om

Om Bolaget har brister i sin behandling av personuppgifter, om

Bolagets lagerhus skadas eller förstörs i samband därmed eller

Bolagets system blir föremål för intrång eller om Bolaget på annat

självständigt, skulle det kunna få väsentlig negativ inverkan på

sätt brister i efterlevnaden av Dataskyddsförordningen kan Bolaget

Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Sådan

bli föremål för väsentliga bötesbelopp. Bland annat kan tillämplig

väsentlig negativ inverkan kan komma till uttryck bland annat på så

dataskyddsmyndighet, vid överträdelse av vissa regler, utdöma

sätt att Bolagets nettoomsättning minskar, att Bolagets kostnader

administrativa sanktionsavgifter på upp till det högre av antingen 20

för sålda varor ökar, eller genom att Bolaget tvingas skriva ned

miljoner euro eller fyra procent av Bolagets globala årsomsättning.

antingen sina anläggningstillgångar eller omsättningstillgångar,

Därutöver äger enskilda som har lidit materiell eller immateriell

eller båda. Det kan också leda till att Bolaget inte kan leverera

skada till följd av en överträdelse av Dataskyddsförordningen

whisky i paritet med framtida efterfrågan.

rätt att kräva skadestånd från den personuppgiftsansvarige eller
personuppgiftsbiträdet. Om någon av dessa omständigheter

Överetablering av destillerier

inträffar, kan det ha väsentlig negativ inverkan på High Coast

Bolaget är verksamt på en global och konkurrensutsatt marknad,

Distillerys verksamhet, resultat och finansiella ställning, särskilt till

där Bolaget konkurrerar både med destillerier i allmänhet och med

följd av höga kostnader för Bolaget som inte motsvaras av ökade

svenska destillerier i synnerhet. Konkurrensen kan komma att öka

intäkter.

i takt med att befintliga konkurrenter utökar sin verksamhet eller
genom att nya konkurrenter ger sig in på marknaden. I Sverige har

Bolagets immateriella rättigheter

ett antal whiskydestillerier etablerats sedan 2010, där det senaste

High Coast Distillery är varumärkesinnehavare till bland annat det

lanserade sina två första produkter på Systembolaget under 2021.

registrerade varumärket High Coast för sprit-varor. Bolaget har

En överetablering av nya destillerier speciellt i Sverige men också

även ingått ett avtal med en innehavare av dylika varumärken för

utomlands kan leda till en mättnad på de marknader där Bolaget är

andra drycker, enligt vilket Bolaget bland annat får rätt att registrera

verksamt, vilket i sin tur kan leda till prispress på Bolagets produkter

och använda varumärket High Coast för spritdrycker (men inte

och därmed sämre lönsamhet för Bolaget. Därutöver kan en

andra drycker). Bolaget åtar sig vidare att inte använda Höga

mättnad på de marknader där Bolaget är verksamt även medföra en

Kusten som kännetecken. Avtalet ska gälla för den period som båda

lägre efterfrågan på Bolagets produkter, vilket kan ha negativ effekt

parterna använder och/eller innehar ensamrätt till kännetecken

på Bolagets försäljning och, i förlängningen, Bolagets resultat.

som innehåller High Coast respektive Höga Kusten. Om avtalet
oaktat detta skulle upphöra, finns det en risk att Bolaget inte kan

Avsaknad av skriftliga avtal

använda sitt varumärke såsom förutsetts, eller över huvud taget,

Bolaget saknar skriftliga avtal med sina leverantörer, och har

vilket i förlängningen kan ha väsentlig negativ effekt på Bolagets

enbart i ett fåtal fall ingått skriftliga avtal med sina kunder och

verksamhet och resultat.

distributörer. Avtal kommer i stället till stånd genom en process där
en offert eller en prislista ställs ut för att sedan bekräftas genom

Ränterisk

en orderbekräftelse. Avsaknaden av avtal med leverantörer, kunder

Bolagets verksamhet är delvis finansierad av skuldsättning i

och distributörer kan bland annat leda till oklarheter om vad som

form av banklån som löper med rörlig ränta. Lånen är föremål för

gäller mellan parterna och en ökad risk för tvister angående hur

marknadsmässiga villkor och räntor, vilket bland annat innebär

kundklagomål eller brister i leveranser ska hanteras. Det innebär även

att Bolaget är exponerat för fluktuationer i räntenivåer. Denna

att kunder eller distributörer normalt inte har förbundit sig att köpa

ränterisk har inte skyddats särskilt, det vill säga att High Coast

eller distribuera några minimivolymer och att de är fria att köpa eller

Distillery inte har ingått avtal eller annat arrangemang avseende

distribuera produkter från Bolagets konkurrenter, vilket kan påverka

säkring för ränteförändringar. Förändringar i tillämpliga räntenivåer

Bolagets försäljning och resultat negativt. Skulle oklarheten om vad

kan därmed få negativ effekt på Bolagets resultat och kassaflöde.

som gäller mellan parterna leda till att Bolaget blir del i en tvist kan

Marknadsräntorna kan ändras som en reaktion på olika faktorer som

det också få negativ effekt på Bolagets verksamhet och resultat.

ligger utanför Bolagets kontroll, inklusive riktlinjer från myndigheter

Undantaget ovan risk är försäljningen av privatfat till privatkunder där

och centralbanker. En höjning av rådande marknadsräntor kan

varje affär har ett tillhörande avtal och villkor.

medföra att High Coast Distillerys ränteförpliktelser ökar, vilket
skulle kunna medföra ökade kostnader för Bolaget.

Behandling av personuppgifter
High Coast Distillery behandlar och lagrar i viss utsträckning en

VÄRDEPAPPERSRELATERADE RISKER

mängd olika data i både elektronisk och fysisk form, däribland

Potentiella investerare ska vara medvetna om att en investering i

vissa personuppgifter. Hur hanteringen av personuppgifter ska

Bolagets värdepapper innebär en betydande risk. De huvudsakliga

ske regleras i olika dataskyddsbestämmelser och lagar, däribland

värdepappersrelaterade riskerna för High Coast Distillerys aktier

Europaparlamentets och rådets allmänna dataskyddsförordning

beskrivs nedan.

2016/679/EU (”Dataskyddsförordningen”), för vilken Integritets-
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Aktiekursens utveckling

betydande. Nyemissioner kan även komma att ske till ett rabatterat

Det finns inga garantier för att aktiekursen kommer att ha en

pris jämfört med aktiekursen för Bolagets aktie, vilket riskerar att

positiv utveckling och det föreligger en risk för att en investerare i

medföra en negativ effekt på aktiekursutvecklingen.

Bolaget inte får tillbaka, helt eller delvis, det investerade kapitalet.
Aktiemarknaden kan generellt gå ned av olika orsaker såsom

Likviditetsbrist

räntehöjningar, politiska utspel, valutakursförändringar och sämre

Det är inte möjligt att förutse det framtida intresset för Bolagets

konjunkturella förutsättningar, vilka Bolaget saknar möjlighet

aktie på aktiemarknaden. Även om Bolagets aktier blir föremål för

att påverka. Aktiemarknaden präglas även till stor del av psy-

handel kan graden av likviditet i handeln i Bolagets aktier variera

kologiska faktorer. Bolagets aktie kan påverkas på samma sätt

och därmed inte alltid vara tillfredsställande. Om en aktiv och likvid

som alla andra aktier av dessa faktorer, vilka till sin natur många

handel inte utvecklas kan det få en negativ effekt på aktiernas

gånger kan vara problematiska för aktieägare att förutse och

marknadspris och innebära svårigheter att sälja större poster

skydda sig mot. Det finns också risk för att Bolagets aktiekurs i

inom en kortare tidsperiod utan att medföra en betydande negativ

framtiden kan komma att fluktuera kraftigt, bland annat till följd av

påverkan på aktiekursen.

delårsmässiga resultatvariationer, den allmänna konjunkturen och
förändringar i kapitalmarknadens intresse för Bolaget. Därutöver

Framtida försäljning av aktier

kan aktiemarknaden i allmänhet reagera med extrema kurs- och

Kursen för Bolagets aktier kan sjunka om det sker omfattande

volymfluktuationer som inte alltid är relaterade till eller proportionerliga

försäljning av aktier i Bolaget, särskilt om sådan försäljning

i förhållande till det operativa utfallet hos enskilda bolag.

genomförs av aktieägande styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller större aktieägare, eller när ett större antal aktier säljs

Utspädning i samband med framtida emissioner

under viss tid. Sådan försäljning av aktier, liksom en uppfattning

Bolaget kan i framtiden komma att besluta om nyemission av

på aktiemarknaden om att sådan försäljning kommer att ske, kan

ytterligare aktier eller emission av aktierelaterade eller konvertibla

medföra en negativ inverkan på Bolagets aktiekurs.

värdepapper för att anskaffa ytterligare kapital till finansieringen av
sin verksamhet. Nyemissioner kan även komma att riktas till andra

Utdelning

investerare än de befintliga aktieägarna. Alla sådana ytterligare

Ingen utdelning har hittills lämnats av Bolaget och det finns inga

nyemissioner riskerar att minska det proportionella ägandet och

garantier för att utdelning kommer att lämnas i framtiden. Om ingen

röstandelen för innehavare av aktier i Bolaget samt vinsten per

utdelning sker i framtiden får detta följden att avkastningen på en

aktie. Om nyemissioner måste genomföras till låg teckningskurs,

investering i Bolaget blir helt beroende av utvecklingen av kursen

exempelvis vid ogynnsamma marknadsförhållanden, eller uppgår

för Bolagets värdepapper.

till stora belopp, kan sådana utspädningseffekter komma att bli
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Utvald finansiell information

D

en utvalda historiska finansiella informationen som presenteras
nedan har hämtats från High Coast Distillerys årsredovisningar för
perioderna 1 januari 2021 – 31 december 2021 respektive samma

period 2020 och har reviderats av Bolagets revisor. Den utvalda historiska
finansiella informationen innehåller därutöver High Coast Distillerys finansiella
information för delårsperioden 1 januari 2022 – 31 mars 2022 tillsammans
med jämförande finansiell information för motsvarande period föregående
räkenskapsår. Den finansiella informationen för delårsperioderna 1 januari
2022 – 31 mars 2022 respektive 2021 har inte granskats av Bolagets revisor.
Årsredovisningar, kassaflödesanalyser och samanställningar har upprättats
med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning (K3).
Avsnittet bör läsas tillsammans med avsnitten ”Kommentarer till den utvalda
finansiella informationen” samt ”Kapitalstruktur, skuldsättning och annan
finansiell information” i denna Bolagsbeskrivning.
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RESULTATRÄKNING

Q1 2022

FY 2021

FY 2020

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2022-03-31

2021-12-31

2020-12-31

Ej reviderad

Reviderad

Reviderad

Nettoomsättning

8 074

59 571

45 181

Förändring i lager av produkter i arbete och färdigvaror

4 903

10 242

9463

393

903

947

13 371

70 716

55 591

-4 105

-12 709

-11 485

-346

-2 332

-1 886

Övriga externa kostnader

-2 777

-14 848

-14 303

Personalkostnader

-4 629

-19 071

-16 470

-1 361

-5 155

-4 852

-196

-322

-37

-13 414

-54 437

-49 033

-43

16 279

6 558

Räntekostnader och liknande resultatposter

-321

-1 720

-2214

Resultat efter finansiella poster

-364

14 559

4 344

Skatt på periodens resultat

-

-2840

-866

Övriga skatter

-

-4

0

-364

11 715

3 478

Belopp i TSEK

RÖRELSENS INTÄKTER

Övriga intäkter

Summa rörelsens intäkter

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter

Handelsvaror

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Övriga rörelsekostnader

Summa rörelsens kostnader

RÖRELSERESULTAT

PERIODENS RESULTAT
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BALANSRÄKNING

Q1 2022

FY 2021

FY 2020

2022-03-31

2021-12-31

2020-12-31

Ej reviderad

Reviderad

Reviderad

320

320

320

Byggnader och mark

43 395

43 689

41 572

Processutrustning

10 698

10 982

9 788

5 620

5 802

6 078

15 898

15 221

12 185

391

309

2287

1 492

1 492

4 128

77 814

77 815

76 358

1 687

2 550

1 805

79 469

75 963

65 741

6 649

5 075

4 841

Kundfordringar

8 190

14 598

13 674

Övriga fordringar

1 571

3 269

1 374

192

176

197

20 744

5 554

8 667

Summa omsättningstillgångar

118 501

107 185

96 299

SUMMA TILLGÅNGAR

196 315

185 000

172 657

Belopp i TSEK

TILLGÅNGAR
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Hyresrätter och liknande rättigheter

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Inventarier och fordon
Fat
Pågående nyanläggningar

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Uppskjuten skattefordran
Summa anläggningstillgångar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
VARULAGER MM.
Råvaror och förnödenheter
Produkter i arbete
Färdigvaror och handelsvaror

KORTFRISTIGA FODRINGAR

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
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BALANSRÄKNING forts.

EGET KAPITAL OCH SKULDER
5 560

4 933

4 933

Överkursfond

85 521

64 087

64 087

Balanserat resultat

-2 084

-13 799

-17 277

-364

11 715

3 478

88 633

66 936

55 221

1 163

1 163

959

961

4 161

9 161

Skulder till kreditinstitut

34 175

34 940

32 673

Övriga långfristiga skulder

44 424

45 458

47 792

Summa långfristiga skulder

79 560

84 559

89 626

Konvertibla lån

5 000

5 000

0

Skulder till kreditinstitut

3 662

5 662

4 978

0

0

0

3 044

3 585

2 194

379

379

405

11 593

14 162

16 675

3 281

3 554

2 509

26 959

32 342

26 761

196 315

185 000

172 657

Aktiekapital

Periodens resultat
Summa eget kapital

AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för övriga skatter

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Konvertibla lån

KORTFRISTIGA SKULDER

Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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KASSAFLÖDESANALYS

Q1 2022

FY 2021

FY 2020

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2022-03-31

2021-12-31

2020-12-31

Ej reviderad

Reviderad

Reviderad

-43

16 279

6 558

-1 479

5 211

4 852

Erlagd ränta

-321

-1720

-2 214

Betald inkomstskatt

-157

-605

-226

-2 000

19 165

8 970

Ökning (-)/minskning(+) av varulager

-4 194

-11 201

-8578

Ökning (-)/minskning(+) av rörelsefodringar

8 066

-2 223

3 452

-3 554

-625

-599

318

5 116

3 245

-1 390

-9 479

-4 815

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

-

175

0

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

-

-

-

-1390

-9 304

-4 815

-

35 500

3 000

19 733

0

0

-873

0

0

Emission av konvertibellån

3 200

0

961

Amortering av låneskulder

-3 798

-34 425

-1 696

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

18 262

1 075

2 265

ÅRETS KASSAFLÖDE

15 190

-3 113

695

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN

5 554

8 667

7 972

20 744

5 554

8 667

Belopp i TSEK

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
FÖRE FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL

Ökning (+)/minskning (-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upptagna lån
Nyemission
Emissionskostnader

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT
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NYCKELTAL

Q1 2022

FY 2021

FY 2020

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2022-03-31

2021-12-31

2020-12-31

Ej reviderad

Reviderad

Reviderad

8 074

59 571

45 181

-43

16 279

6 558

Resultat per aktie

-0,06

2,95

0,88

Eget kapital per aktie

15,94

13,57

11,19

Rörelsemarginal (%)

-0,5%

27,3

14,5

Soliditet (%)

45

36

32

Antal anställda vid periodens slut*

24

24

23

Nettoomsättning, TSEK

Rörelseresultat, TSEK

*Antal anställda anges i antal heltidsanställda.

DEFINITIONER OCH HÄRLEDNING AV NYCKELTAL

Resultat per aktie

Periodens resultat i relation till antal aktier vid periodens utgång
efter utspädning. Bolaget anser att nyckeltalet är relevant
då det visar Bolagets resultat efter skatt per aktie.

Eget kapital per aktie

Eget kapital i relation till antal aktier vid periodens utgång
efter utspädning. Bolaget anser att nyckeltalet är relevant
då det visar hur mycket eget kapital det finns per aktie.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i relation till intäkter. Bolaget anser att
nyckeltalet är relevant då det visar den marginal Bolagets
verksamhet har exklusive finansiella kostnader och skatt.

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutningen. Bolaget
anser att nyckeltalet är relevant då det över tid ger en
bild av hur stor del av finansieringen som kommer från
eget kapital respektive extern finansiering.
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Kommentarer till den utvalda
finansiella informationen

N

edanstående kommentarer till den finansiella utvecklingen avser
räkenskapsåren 2020 och 2021 samt det första kvartalet 2021
respektive 2022. Avsnittet ska läsas tillsammans med avsnittet

”Utvald finansiell information”, Bolagets årsredovisningar för räkenskapsåren
2020 och 2021 samt delårsrapporten för det första kvartalet 2022.

JÄMFÖRELSE MELLAN
RÄKENSKAPSÅREN 2020 OCH 2021

resultatet är huvudsakligen hänförligt till ett ökat rörelseresultat

RESULTATRÄKNING

BALANSRÄKNING

Nettoomsättning

Anläggningstillgångar

Bolagets totala nettoomsättning uppgick under perioden till 59

Bolagets anläggningstillgångar per den 31 december 2021 uppgick

571 (45 181). Förändringen i rörelseintäkter mellan perioderna

till 77 815 (76 358), vilka består främst av byggnader och mark,

beror huvudsakligen på ökad flaskförsäljning på Systembolaget

utrustning samt fat.

och minskade räntekostnader.

i kombination med generella prishöjningar, en stark utveckling
försäljningsmässigt av privatfat och dessutom ökade intäkterna på

Omsättningstillgångar

besökscentrum genom större antal besökare.

Bolagets omsättningstillgångar per den 31 december 2021 uppgick
till 185 000 (172 657), vilka består främst av produkter i arbete,

Rörelsens kostnader

kundfordringar, färdigvaror och handelsvaror.

Bolagets rörelsekostnader uppgick under perioden till -54 437 (-49
033). Förändringen i rörelsekostnader mellan perioderna beror till

Eget kapital

största delen på ökade personalkostnader.

Bolagets eget kapital per den 31 december 2021 uppgick till 66
936 (55 221). Förändringen i Bolagets eget kapital är huvudsakligen

Rörelseresultat

hänförlig till ökningen av periodens resultat.

Bolagets rörelseresultat uppgick under perioden till 16 279 (6 558).
Förändringen i rörelseresultatet mellan perioderna beror till största

Långfristiga skulder

delen på att intäkterna ökat i snabbare takt än kostnaderna.

Bolagets långfristiga skulder per den 31 december 2021 uppgick
till 84 559 (89 626). Förändringen i Bolagets långfristiga skulder är

Resultat från finansiella poster

huvudsakligen hänförlig till minskning av konvertibla lån och övriga

Bolagets resultat från finansiella poster uppgick under perioden till

långfristiga skulder.

-1 720 (-2 214). Förändringen i resultat från finansiella poster mellan
perioderna beror till största delen på minskade räntekostnader

Kortfristiga skulder

samt en minskning av långfristiga skulder.

Bolagets kortfristiga skulder per den 31 december 2021 uppgick
till 32 342 (26 851). Förändringen i Bolagets kortfristiga skulder är

Periodens resultat

huvudsakligen hänförlig till upptagande av skulder till kreditinstitut,

Bolagets resultat för perioden uppgick till 11 715 (3 478). Det ökade

leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder.
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KASSAFLÖDE

Besöksverksamheten har påverkats av de restriktioner som funnits

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under period-

på grund av Covid 19.

en till 5 116 (3 245), vilket huvudsakligen är hänförligt till ett ökat
rörelseresultat för perioden samt en minskning i erlagd ränta.

BALANSRÄKNING
Anläggningstillgångar

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under perioden

Bolagets anläggningstillgångar per den 2022-03-31 uppgick till 77

till -9 304 (-4 815), vilket huvudsakligen är hänförligt till förvärv av

814, vilka består främst av byggnader, processutrustning samt fat.

materiella anläggningstillgångar.

Omsättningstillgångar
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under perioden

Bolagets omsättningstillgångar per den 2022-03-31 uppgick till

till 1 075 (2 265), vilket huvudsakligen är hänförligt till amortering

118 501 , vilka består främst av mognadslager, likvida medel samt

av låneskulder.

kundfodringar.

DET FÖRSTA KVARTALET 2022

Eget kapital
Bolagets eget kapital per den 2022-03-31 uppgick till 88 633.

RESULTATRÄKNING

Förändringen i Bolagets eget kapital är huvudsakligen hänförlig till

Nettoomsättning

emissioner genomförda januari-februari 2022.

Bolagets totala nettoomsättning uppgick under perioden till 8 074
TSEK.

Långfristiga skulder
Bolagets långfristiga skulder per den 2022-03-31 uppgick till 77

Rörelsens kostnader

560. Förändringen i Bolagets långfristiga skulder är huvudsakligen

Bolagets rörelsekostnader uppgick under perioden till 13 414. Rör-

hänförlig till amortering av låneskulder samt konvertering av

elsekostnaderna består i huvudsak av personalkostnader, råvaror

räntebärande konvertibel.

och förnödenheter, administrations och försäljningskostnader samt
avskrivningar.

Kortfristiga skulder
Bolagets kortfristiga skulder per den 2022-03-31 uppgick till

Rörelseresultat

28 959. Förändringen i Bolagets kortfristiga skulder är huvudsak-

Bolagets rörelseresultat uppgick under perioden till -43.

ligen hänförlig till amortering av en kortfristig låneskuld.

Resultat från finansiella poster

KASSAFLÖDE

Bolagets resultat från finansiella poster uppgick under perioden

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden

till -321. Bolaget genomförde under 2021 en bankupphandling

till 15 190, vilket huvudsakligen är hänförligt till genomförd nyemission.

och effekten av sänkta räntekostnader kommer att ge full effekt
under 2022.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under perioden
till -1 390, vilket huvudsakligen är hänförligt till inköp av fat för

Periodens resultat

mognadslagring.

Bolagets resultat för perioden uppgick till -364. Perioden Q1 är i
linje med bolagets förväntningar. Intäkterna under Q1 hänförs

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under per-

mestadels till flaskförsäljning och flaskor från buteljerade kundfat.

ioden till 18 262, vilket huvudsakligen är hänförligt till genomförda

Bolaget har inte genomfört några större lanseringar under perioden.

emissioner minus amorterade skulder och emissionskostnader.
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Kapitalstruktur, skuldsättning
och annan finansiell information
Tabellerna i detta avsnitt redovisar Bolagets kapitalstruktur och skuldsättning per den 31 mars 2022. Se avsnittet ”Aktier,
aktiekapital och ägarförhållanden’’ för ytterligare information angående Bolagets aktiekapital och aktier. Tabellerna i detta
avsnitt inkluderar endast räntebärande skulder och bör läsas tillsammans med avsnittet ”Kommentarer till den utvalda
finansiella informationen”.

KAPITALSTRUKTUR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
2022-03-31
Belopp i TSEK

Ej reviderad

Kortfristiga räntebärande skulder

Mot borgen (moderbolagsborgen och företagsinteckning)

Mot säkerhet

Utan borgen eller säkerhet

SUMMA KORTFRISTIGA RÄNTEBÄRANDE SKULDER

Långfristiga räntebärande skulder

Mot borgen

Mot säkerhet (pant i aktier, företagsinteckning)

Utan borgen eller säkerhet

SUMMA LÅNGFRISTIGA RÄNTEBÄRANDE SKULDER

0
3 662
0
3 662

34 175
0
34 175
0
34 175

Eget Kapital

Aktiekapital

5 560

Ej registrerat aktiekapital

0

Fond- och utvecklingsutgifter

0

Överkursfond

85 521

Annat eget kapital inklusive periodens resultat

-2 448

SUMMA EGET KAPITAL

88 633
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NETTOSKULDSÄTTNING
Nedanstående tabell presenterar High Coast Distillerys nettoskuldsättning per den 31 mars 2022. Tabellen omfattar endast
räntebärande tillgångar och skulder.

2022-03-31
Belopp i TSEK

Ej reviderad

Kassa

20 744

Andra likvida medel
Lätt realiserbara värdepapper

LIKVIDITET

20 744

KORTFRISTIGA FINANSIELLA FORDRINGAR

0

Kortfristiga räntebärande bankskulder

0

Kortfristig del av långfristiga räntebärande skulder

3 662

Andra kortfristiga räntebärande skulder

0

KORTFRISTIGA RÄNTEBÄRANDE SKULDER

3 662

NETTO KORTFRISTIG RÄNTEBÄRANDE SKULDSÄTTNING

3 662

Långfristiga räntebärande banklån

34 175

Emitterade räntebärande skulder

5 961

Andra långfristiga räntebärande skulder

0

LÅNGFRISTIGA RÄNTEBÄRANDE SKULDER

40 136

NETTOSKULDSÄTTNING

43 798
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

Bolaget slutförde under januari 2022 en företrädesemiss-

händelser som skulle kunna ha en väsentlig inverkan på

ion som inbringade Bolaget totalt 19,7 MSEK före emi-

Bolagets affärsutsikter. Bolaget känner per dagen för

ssionskostnader. Utöver det nyss nämnda och utöver vad

Bolagsbeskrivningen inte till några uppgifter om offentliga,

som anges i avsnittet ”Investeringar” nedan har det inte

ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska eller andra

skett några väsentliga händelser efter utgången av den

politiska åtgärder som direkt eller indirekt, väsentligt kan

senaste rapportperioden.

påverka Bolagets verksamhet eller affärsutsikter under
det innevarande räkenskapsåret. Det finns, såvitt styrelsen

Investeringar

känner till, inga kända tendenser, osäkerhetsfaktorer,

Bolagets investeringar för perioden som täcks av den

potentiella materiella fordringar eller andra krav, åtaganden

finansiella historiken fram till dagen för Bolagsbeskrivningen

eller händelser, utöver vad som framgår av denna Bolags-

uppgår till ca 16 MSEK, bestående till övervägande del av

beskrivning, som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på

uppbyggnad av Lagerhus 4. Efter den 31 mars 2022 fram

Bolaget framtidsutsikter.

till offentliggörandet av Bolagsbeskrivningen har Bolaget
inte gjort några för verksamheten väsentliga investeringar.

Revisionsberättelse och anmärkningar
Det finns inga anmärkningar i respektive revisionsberättelse

Pågående investeringar och åtaganden

för den historiska finansiella informationen som omfattas

om framtida investeringar

av Bolagsbeskrivningen.

Bolaget har inga betydande pågående investeringar
och har inte ingått några fasta åtaganden om betydande

Rörelsekapitalutlåtande

investeringar.

Styrelsen för Bolaget bedömer att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för att tillgodose Bolagets behov under

Tendenser och framtidsutsikter

tolvmånadersperioden efter dagen för Bolagsbeskrivning-

Utöver de tendenser och trender som anges i avsnittet

en. I detta sammanhang avser rörelsekapital High Coast

”Marknadsöversikt” samt vad som anges i avsnittet ”Risk-

Distillerys förmåga att få tillgång till likvida medel för att

faktorer” känner Bolaget inte till några osäkerhetsfaktorer,

betala Bolagets åtaganden per respektive förfallodag.

potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller
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Styrelse, ledande
befattningshavare och revisor
Styrelse
Namn

Oberoende i förhållande till
Befattning

Födelseår

Bolaget/ bolagsledningen

Bolagets större aktieägare

Anders Källström

SO

1959

Ja

Ja

Gabriella Axelsson

LE

1974

Ja

Nej

Thomas Larsson

LE

1951

Nej

Ja

Peter Holmqvist

LE

1955

Ja

Ja

Thomas Kuuttanen

LE

1969

Ja

Ja

Per-Olof Wedin

LE

1955

Ja

Ja

Anders Källström, född 1959
Styrelseordförande sedan 2019
Erfarenhet och utbildning: Högskoleexamen Mitt Universitetet. Erfarenhet från ledande befattningar och styrelseuppdrag
inom näringsliv, politik och folkrörelser på lokal och nationell nivå.

Bolagsengagemang de senaste fem åren
Bolag

Position

Status

Svenska Hockeyligan AB

Styrelseordförande

Pågående

Setra Group AB

Styrelseordförande

Pågående

Agrostar TopCo AB

Styrelseordförande

Pågående

Hästnäringens Stuftelse (HNS)

Styrelseordförande

Pågående

Svensk Travsport AB

Styrelseledamot

Pågående

Kungliga Skogs- och lantbruksakademin

Styrelseledamot

Pågående

Setra Trävaror AB

Styrelseledamot

Pågående

Carstedts Bil Aktiebolag

Styrelseledamot

Pågående

Aktiebolaget Trav och Galopp

Styrelseledamot

Pågående

Aktiebolaget Svensk Ishockey

Styrelseledamot

Pågående

Svensk Travsport AB

Styrelseledamot

Pågående

Annalena Östberg AB

Styrelsesuppleant

Pågående

LRF Konsult AB

Styrelseordförande

Under perioden avslutat

LRF Media AB

Styrelseordförande

Under perioden avslutat

Innehav i High Coast Distillery AB: Anders Källström äger inga aktier i High Coast Distillery AB.
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Gabriella Axelsson, född 1974
Styrelseledamot sedan 2014
Erfarenhet och utbildning: DIHM Ekonomi, Göteborg. Företagsledare, styrelseledamot, whiskykännare. Har drivit
importföretag i dryckesbranschen.

Bolagsengagemang de senaste fem åren
Bolag

Position

Status

Axson Svenska AB

Styrelseledamot och VD

Pågående

Meltolit Aktiebolag

Styrelseordförande

Pågående

AB Svetsteknik

Styrelseordförande och VD

Pågående

Aktiebolaget Kontrollmetod K.M.D.

Styrelseordförande och VD

Pågående

Aktiebolaget Göteborgs Elit-Svets

Styrelseordförande och VD

Pågående

Axson Teknik Aktiebolag

Styrelseordförande

Pågående

Axson Teknik Aktiebolag

VD

Under perioden avslutat

Whiskytaste Sweden AB

Styrelseordförande och VD

Under perioden avslutat

Meltolit Aktiebolag

VD

Under perioden avslutat

Innehav i High Coast Distillery AB: 281 800 A-aktier, 226 963 B-aktier (direkt, indirekt och via bolag).

Thomas Larsson, född 1951
Styrelseledamot sedan 2021
Erfarenhet och utbildning: Oavslutade studier i företagsekonomi vid Umeå Universitet. Thomas 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 tillhör bolagets grundargrupp och har under det senaste
decenniet arbetat med whisky.

Bolagsengagemang de senaste fem åren
Bolag

Position

Status

Rudsbol Konsult AB

Styrelseledamot

Pågående

Hernö Gin AB

Styrelseledamot

Pågående

Aperitifbolaget Södermanland AB

Styrelseledamot

Pågående

Innehav i High Coast Distillery AB: 138 233 A-aktier, 73 570 B-aktier (direkt, indirekt och via bolag)
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Peter Holmqvist, född 1955
Styrelseledamot sedan 2019
Erfarenhet och utbildning: Gymnasieutbildning samt utbildning i företagsekonomi och marknadsföring vid Umeå universitet.
Mångårig bankerfarenhet och ledande tjänster inom turistnäring vid Höga Kusten.

Bolagsengagemang de senaste fem åren
Bolag

Position

Status

Umeå universitet Holding AB

Styrelseledamot

Pågående

Örnsköldsvik Hamn och Logistik AB

Styrelseledamot

Under perioden avslutat

Däckteam i Sverige Aktiebolag

Styrelseledamot

Under perioden avslutat

Oljeberget i Örnsköldsvik AB

Styrelseledamot

Under perioden avslutat

Hörneborgs Hamn Aktiebolag

Styrelseledamot

Under perioden avslutat

DT Däckverkstäder AB

Styrelseledamot

Under perioden avslutat

Höga Kusten destinationsutveckling AB

VD

Under perioden avslutat

Innehav i High Coast Distillery AB: Peter äger inga aktier i High Coast Distillery AB (publ)

Thomas Kuuttanen, född 1969
Styrelseledamot sedan 2018
Erfarenhet och utbildning: Destillationsutbildning vid The Institute of Brewing & Distilling, UK. Konstvetenskap och juridik
vid Lunds universitet och Roskilde Universitet, DK. Gedigen erfarenhet från svenska och internationella spritbranschen efter
trettio år i ledande ställning inom dryckesindustrin. Utsedd till bland annat. Keeper of the Quaich, Whisky Hall of Fame och
International Master Blender of the Year.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag

Position

Status

Symposion Vintage Club AB

Styrelseledamot

Pågående

Still House AB

Styrelseledamot

Pågående

Körsbärsdalen AB

Styrelsesuppleant

Pågående

Symposion AB

Styrelseledamot och VD

Pågående

Grand Bark Whisky Co AB

Styrelseledamot

Pågående

Malt och Metal AB

Styrelseledamot

Pågående

V K Travel AB

Styrelseledamot

Pågående

V K Travel AB

Styrelsesuppleant

Under perioden avslutat

Purity Distillery AB

Styrelseledamot och VD

Under perioden avslutat

Malt och Metal AB

Styrelseordförande

Under perioden avslutat

Purity Vodka AB

Vice VD och Styrelseledamot

Under perioden avslutat

Innehav i High Coast Distillery AB: Thomas Kuuttanen äger inga aktier i High Coast Distillery AB.
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Per-Olof Wedin, född 1955
Styrelseledamot sedan 2021
Erfarenhet och utbildning: Civilingenjör maskinteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Mångårig erfarenhet
som företagsledare i flera branscher, internationell erfarenhet av exportindustri och styrelsearbete i små och stora företag.

Bolagsengagemang de senaste fem åren
Bolag

Position

Status

Lussavaara Kiirunavaara Aktiebolag

Styrelseledamot

Pågående

Sveaskog Förvaltnings Aktiebolag

Styrelseledamot

Pågående

Skogssällskapet AB

Styrelseordförande

Pågående

IBAB Aktiebolag

Styrelseledamot

Pågående

EnviGas AB

Styrelseordförande

Pågående

P-O Wedin Consulting AB

Styrelseordförande

Pågående

Sveaskog Försäkringsbolag AB

Styrelseordförande

Under perioden avslutat

Svea Skog AB

VD

Under perioden avslutat

SweTree Technologies AB

Styrelseledamot

Under perioden avslutat

Setra Group AB

Styrelseledamot

Under perioden avslutat

Setra Trävaror AB

Styrelseledamot

Under perioden avslutat

Innehav i High Coast Distillery AB: 1 025 B-aktier.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Namn

Befattning

Födelseår

Henrik Persson

VD

1976

Peter Granåsen

CFO

1960

Roger Melander

Distillery manager

1967

Linus Håkansson22

Hospitality & Site manager

1988

22 Anställd från och med den 13 december 2021.
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Henrik Persson, född 1976
Verkställande direktör sedan år 2020
Erfarenhet och utbildning: Ekonomiutbildning vid Stockholms universitet. Henrik har en gedigen erfarenhet från ledande
positioner inom marknads- och säljfunktioner på bolag som Diageo, Carlsberg, SAB Miller och precis innan uppdraget på
High Coast danska Mikkeller i Köpenhamn, där han ansvarat för internationaliseringen av det profilerade ölvarumärket.
Henrik har arbetat med flera av de starkaste varumärkena i dryckesbranschen, exempelvis Smirnoff, Lagavulin, Guinness,
Staropramen, Brooklyn och Pilsner Urquell.

Bolagsengagemang de senaste fem åren
Bolag

Position

Status

Nya Carnegiebryggeriet AB

Styrelsesuppleant

Under perioden avslutat

Innehav i High Coast Distillery AB: 22 550 B-aktier.

Peter Granåsen, född 1960
CFO sedan 2019
Erfarenhet och utbildning: Ekonomiutbildning vid Umeå Universitet och Härnösands- och Sundsvalls högskola. Peter är
revisor i grunden men även erfarenhet som bilförsäljare vilket troligtvis gör honom till en av Sveriges mest kommersiella
ekonomichefer. Peter har arbetat i Bolaget sedan starten och har även fungerat som säljchef under en period.

Bolagsengagemang de senaste fem åren
Peter Granåsen har inte haft några bolagsengagemang under de senaste fem åren.
Innehav i High Coast Distillery AB: 38 812 A-aktier, och 55 817 B-aktier.

Roger Melander, född 1967
Destillerichef sedan 2010
Erfarenhet och utbildning: Roger Melander har en bakgrund som maskiningenjör inom eget konsultföretag och Volvo
Construction Equipment. Genom sitt stora kunnande inom teknik och processer i kombination med ett stort whisky- och
ölintresse är han en auktoritet i Whiskysverige.

Bolagsengagemang de senaste fem åren
Bolag

Position

Status

Klas Q AB

Styrelsesuppleant

Pågående

Innehav i High Coast Distillery AB: 54 483 A-aktier, och 48 395 B-aktier.
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Linus Håkansson, född 1988
Hospitality & Site manager sedan 2021
Erfarenhet och utbildning: Kandidatexamen inom service management vid Lunds universitet. Har erfarenhet som både kock,
säljare och chef inom turism och hospitality. Senast som event-ansvarig för Modo Hockey.

Bolagsengagemang de senaste fem åren
Bolag

Position

Status

Marie Håkansson Konsult AB

Styrelseledamot

Pågående

Fritjof Import Handelsbolag

Bolagsman

Pågående

Innehav i High Coast Distillery: Linus Håkansson äger inga aktier i High Coast Distillery AB.

REVISOR
Sedan årsstämman i april 2021 är Bolagets revisor Ernst & Young AB (”EY”), org.nr 556235-4539. Rikard Grundin,
auktoriserad revisor och medlem i FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer) är huvudansvarig revisor.
Förutom den historiska finansiell information för 2021, och 2020 har ingen information i denna Bolagsbeskrivning granskats
eller reviderats av Bolagets revisorer.

Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare
Nedanstående tabell visar ersättning som har utbetalats till styrelseledamöter och ledande befattninghavare under
räkenskapsåret 2021. Bolaget har inga avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller liknande förmåner efter styrelseledamots eller ledande befattningshavares avträdande av tjänst eller uppdrag. Beloppen i tabellen är angivna i SEK.

Ersättning
Styrelsen

Grundlön/styrelsearvode

Pensionskostnader

Övriga sociala kostnader

Övrig ersättning

Totalt

Anders Källström

169 478

0

53 250

0

222 728

Birger Larsson 23

27 833

0

8 745

0

36 578

Peter Holmqvist

84 667

0

26 602

0

111 269

Gabriella Axelsson

84 667

0

26 602

0

111 269

Thomas Kuuttanen

84 667

0

26 602

0

111 269

Kurt O Eriksson 24

84 667

0

8 645

0

93 312

Per-Olof Wedin

56 932

0

5 813

0

62 745

592 911

0

156 259

0

749 170

Totalt styrelsen

23

Utträdde ur styrelsen vid bolagsstämman i april 2021.

24

Utträdde ur styrelsen vid årsstämman i april 2022.
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Ledande
befattningshavare

Grundlön/styrelsearvode

Pensionskostnader

Övriga sociala kostnader

Övrig ersättning

Totalt

Henrik Persson

1 241 827

450 796

499 545

0

2 192 168

Peter Granåsen

799 022

211 640

302 397

0

1 313 059

Roger Melander

810 654

226 794

309 728

0

1 347 176

28 110

2 758

9 501

0

40 369

Totalt ledande
befattningshavare

2 879 613

891 988

1 121 171

0

4 892 772

Totalt styrelse
och ledande
befattningshavare

3 472 524

891 988

1 277 430

0

5 641 942

Linus Håkansson

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR AVSEENDE STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Bolaget samt deras privata intressen och/eller andra

kan nås via Bolagets adress, Östgötagatan 23A 116 25

åtaganden. Flera av medlemmarna i styrelsen och ledningen

Stockholm. Ingen av ovanstående styrelseledamöter

har emellertid ekonomiska intressen i Bolaget till följd av

eller ledande befattningshavare har något familjeband till

deras direkta och indirekta innehav av aktier i Bolaget.

annan styrelseledamot eller ledande befattningshavare.
Det föreligger inga överenskommelser mellan High Coast

Under de senaste fem åren har ingen styrelseledamot eller

Distillery och större aktieägare, kunder, leverantörer eller

ledande befattningshavare (i) dömts i bedrägerirelaterade

andra parter, enligt vilka någon styrelseledamot valts

mål, (ii) representerat ett företag som försatts i konkurs

in i styrelsen eller ledande befattningshavare tillsatts

eller likvidation, eller varit föremål för konkursförvaltning,

som ledande befattningshavare. Med undantag för de

(iii) bundits vid och/eller utfärdats påföljder för ett brott av

närståendetransaktioner

som

reglerings- eller tillsynsmyndigheter (inbegripet erkända

redogörs för i avsnittet ”Legala frågor och kompletterande

och

intressekonflikter

yrkessammanslutningar) eller (iv) förbjudits av domstol att

information” föreligger det inga intressekonflikter eller

vara medlem i en emittents förvaltnings-, lednings- eller

potentiella intressekonflikter mellan styrelseledamöternas

tillsynsorgan eller att utöva ledande eller övergripande

och ledande befattningshavarnas åtaganden gentemot

funktioner hos en emittent.
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Bolagsstyrning
LAGSTIFTNING OCH BOLAGSORDNING

STYRELSEN OCH DESS ARBETE

Bolagets företagsnamn är High Coast Distillery AB (publ) och

Styrelsen är det näst högsta beslutsfattande organet efter bolags-

Bolagets org.nr är 556729-2593. Bolaget är ett svenskt publikt

stämman. Enligt Aktiebolagslagen ansvarar styrelsen för Bolagets

aktiebolag med säte i Kramfors kommun som bildades den 26

organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter. Enligt

februari 2007 och registrerades hos Bolagsverket den 4 maj 2007.

Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst

Före Noteringen grundades bolagsstyrningen i Bolaget på svensk

sju ordinarie styrelseledamöter med högst två suppleanter.

lagstiftning, Bolagets bolagsordning samt Bolagets interna regler
och föreskrifter. I samband med Noteringen kommer Bolaget även

För närvarande består Bolagets styrelse av sex ordinarie ledamöter,

att tillämpa och följa Nasdaq First Norths regelverk, de regler och

vilka presenteras i avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare

rekommendationer som blir tillämpliga till följd av att Bolagets

och revisor”.

aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North samt den praxis
som föreligger för god sed på aktiemarknaden.

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen
och fastställs vid konstituerande styrelsemöte varje år. Enligt

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) ska tillämpas av bolag

arbetsordningen ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger

vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige.

per år utöver det konstituerande styrelsemötet. Arbetsordningen

Koden behöver per dagen för denna Bolagsbeskrivning dock inte

reglerar bland annat vilka ärenden som styrelsen ska behandla,

tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq

styrelseordförandens åligganden samt ansvarsfördelningen mellan

First North. Bolaget har inte heller åtagit sig att frivilligt förpliktiga

styrelse och verkställande direktör. Styrelsen ska, förutom vad

sig att följa Koden. För det fall att Koden blir bindande för bolag

som följer av lag och bolagsordning, ombesörja beslut, delegering

vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North kommer

och uppföljning avseende sådana frågor som för styrelsen anges i

Bolaget omgående att tillämpa Koden.

vid var tidpunkt gällande skriftlig instruktion om arbetsfördelning
mellan styrelse, verkställande direktör och eventuella andra av

BOLAGSTÄMMA
Enligt

aktiebolagslagen

styrelsen inrättade organ.
(2005:551)

(”Aktiebolagslagen”)

är

bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ. På

REVISIONS- OCH ERSÄTTNINGSUTSKOTT

bolagsstämma utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till

Styrelsen har gjort bedömningen att det mot bakgrund av

exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition

verksamhetens omfattning och Bolagets storlek per dagen för

av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens

Bolagsbeskrivningen inte är motiverat att inrätta revisions- eller

ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och

ersättningsutskott, utan att de frågor som annars behandlas av

revisorer samt ersättning till styrelse och revisor.

sådana utskott i stället ska behandlas av styrelsen i dess helhet.

Årsstämma ska hållas inom sex månader från utgången av

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan Bolaget även hålla

Bolagets verkställande direktör är sedan den 1 januari 2020 Henrik

extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till

Persson. Den verkställande direktören är underordnad styrelsen

bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar

och har som huvudsakliga arbetsuppgifter att sköta den löpande

och på Bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i

förvaltningen i Bolaget enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar

Svenska Dagbladet.

från tid till annan. För mer information om den verkställande
direktören, se avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och

RÄTT ATT DELTA I BOLAGSTÄMMA

revisorer”.

Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska dels vara införd i
den av Euroclear förda aktieboken sex vardagar före stämman, dels

INTERN KONTROLL

anmäla sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstämman senast

Styrelsens ansvar för intern kontroll regleras i Aktiebolagslagen.

den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare kan närvara

Den verkställande direktören ansvarar därutöver för att det finns

vid bolagsstämman personligen eller genom befullmäktigat ombud

god intern kontroll och formaliserade rutiner som säkerställer

och får åtföljas av högst två biträden. Vanligtvis är det möjligt för

tillförlitligheten i den externa finansiella rapporteringen och

aktieägare att anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka

att denna sker i enlighet med tillämpliga redovisningsprinciper,

närmare anges i kallelsen till stämman. Aktieägaren är berättigad

tillämpliga lagar samt övriga krav på bolag vars aktier är upptagna

att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.

till handel på Nasdaq First North. Den interna kontrollen ska
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kännetecknas av att åtgärder och kontroller införs för att hantera

REVISION

identifierade risker, framför allt de viktigaste riskerna för att Bolaget

Revisorns roll är att granska Bolagets årsredovisning och bokföring

inte når uppställda mål. Med risk avses då både sannolikheten och

samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisor

konsekvensen av att målen inte uppnås. När en risk identifierats ska

ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till

åtgärder och kontroller införas för att hantera risken. För att den

bolagsstämman. Vid årsstämman den 20 april 2021 valdes EY

interna kontrollen ska vara framgångsrik är det viktigt att ledningen

till Bolagets revisionsbolag. Den auktoriserade revisorn Rikard

ger den sitt aktiva stöd och engagemang. God intern kontroll är en

Grundin är huvudansvarig revisor.

framgångsfaktor för Bolaget.
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Aktier, aktiekapital och
ägarförhållanden
AKTIER OCH AKTIEKAPITAL
Enligt Bolagets registrerade bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 2 000 000 SEK och högst 8 000 000 SEK
fördelat på lägst 2 000 000 aktier och högst 8 000 000 aktier. Det finns två aktieslag i Bolaget A-aktier (1 929 970)
och B-aktier (3 630 039). Aktier av varje aktieslag kan emitteras i sådan utsträckning att det motsvarar hela Bolagets
aktiekapital. Aktierna i Bolaget har emitterats i enlighet med svensk rätt och är denominerade i SEK. Varje aktie har ett
kvotvärde om 1 SEK. Samtliga emitterade aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara. Aktiekapitalet i Bolaget per dagen
för Bolagsbeskrivningen uppgår till 5 560 009 SEK fördelat på 5 560 009 aktier. Bolagets aktiebok förs av Euroclear
Sweden AB, Box 7822, 103 97 Stockholm.
Aktierna som avses komma att tas upp till handel på Nasdaq First North är inte föremål för något erbjudande som lämnats
till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Inga offentliga uppköpserbjudanden har heller lämnats avseende
aktierna under innevarande eller föregående räkenskapsår. ISIN-koden för Bolagets B-aktie är: SE0003848613.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN OCH STÖRRE AKTIEÄGARE
Nedan redovisas Bolagets aktieägare med innehav överstigande fem procent av rösterna och kapitalet i High Coast
Distillery per den 31 mars 2022 inklusive därefter kända förändringar som skett fram till per dagen för Bolagsbeskrivningen.

Aktieägare

Antal A-aktier

Antal B-aktier

% kapital

% röster

Norrlandspojkarna AB

419 523

384 497

14,5

20,0

BLL Invest AB

350 707

217 743

10,2

16,2

Gabriella Axelsson*

281 800

226 963

9,2

13,3

Kurt O Eriksson*

187 599

731 931

16,5

11,4

Thomas Larsson*

138 233

73 570

3,8

6,4

Övriga aktieägare

552 108

1 995 335

45,5

32,7

Totalt antal aktier

1 929 970

3 630 039

100,00%

100,00%

Totalt antal röster

19 299 700

3 630 039

na

na

*Ägande direkt, indirekt och genom bolag
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AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen för Bolagets aktiekapital sedan registrering av Bolaget fram till och
med datumet för denna Bolagsbeskrivning.

Antal aktier

Aktiekapital (SEK)

Datum

Händelse

Förändring

Totalt

Förändring

Totalt

Kvotvärde (SEK)

Teckningskurs
(SEK)

2007

Bildande

100 000

100 000

1 000 000

1 000 000

10

10,00

2008

Nyemission

10 675

110 675

106 750

1 106 750

10

200,00

2009

Nyemission

17 580

128 255

175 800

1 282 550

10

250,00

2010

Nyemission

7 600

135 855

76 000

1 358 550

10

250,00

2011

Split 1:10

1 222 695

1 358 550

–

1 358 550

1

-

2011

Nyemission

543 420

1 901 970

543 420

1 901 970

1

16,00

2012

Nyemission

602 305

2 504 275

602 305

2 504 275

1

11,00

2013

Nyemission

400 000

2 904 275

400 000

2 904 275

1

15,00

2013

Nyemission

859 679

3 763 954

859 679

3 763 954

1

14,00

2015

Konvertering

91 520

3 855 474

91 520

3 855 474

1

21,90

2018

Konvertering

51 282

3 906 756

51 282

3 906 756

1

19,50

2019

Konvertering

65 476

3 972 232

65 476

3 972 232

1

16,80

2019

Nyemission

794 446

4 766 678

794 446

4 766 678

1

28,00

2020

Konvertering

166 664

4 933 342

166 664

4 933 342

1

15,00

2022

Nyemission

493 334

5 426 676

493 334

5 426 676

1

40,00

2022

Konvertering

133 333

5 560 009

133 333

5 560 009

1

24,00

2022

Riktad emission*

16 193

5 576 202

16 193

5 576 202

1

40,00

*Riktad emission av aktier godkänd på årsstämma den 5 april, ännu ej registrerad hos Bolagsverket.

VISSA RÄTTIGHETER KOPPLADE TILL AKTIERNA
Aktierna har emitterats enligt svensk lag och är denominerade i svenska kronor. Aktierna är registrerade i elektronisk form
och kontoförs av Euroclear. A-aktier och B-aktier ger lika rätt till Bolagets tillgångar och vinst. Utöver vad som framgår av
avsnittet ”Lock up-avtal” nedan, föreligger inga begränsningar i aktiernas överlåtbarhet.
De rättigheter som är förenade med aktier som är emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av
bolagsordningen, kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som anges i lag. Samtligarättigheter knutna till Bolagets
aktie tillkommer den som är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken.

RÖSTRÄTT VID BOLAGSSTÄMMA
Varje B-aktie i Bolaget berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämma och varje A-aktie berättigar innehavaren till tio
röster. Varje aktieägare har rätt att rösta för sitt fulla antal aktier utan begränsningar. Minoritetsägarna i Bolaget skyddas av
Aktiebolagslagens bestämmelser om likabehandling av aktieägare. Utöver vad som föreskrivs i lag finns inga bestämmelser
i Bolagets bolagsordning om tillsättande eller entledigande av styrelseledamöter eller om ändring av bolagsordningen.

FÖRETRÄDESRÄTT
Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev i enlighet
med Aktiebolagslagen, såvida inte bolagsstämman eller styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutar
om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
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RÄTT TILL UTDELNING OCH ANDEL AV BOLAGETS
VINST OCH BEHÅLLNING VID LIKVIDATION
Beslut om eventuell utdelning fattas av bolagsstämman. Utbetalningen ombesörjs av Euroclear. Rätt till utdelning tillfaller
den som vid av bolagsstämman fastställd avstämningsdag var registrerad som ägare i den av Euroclear förda aktieboken.
Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbelopp och
begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. För aktieägare
bosatta utanför Sverige föreligger inga särskilda förfaranden eller restriktioner. Vid en eventuell likvidation av Bolaget har
aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar.

OMVANDLINGSFÖRBEHÅLL
På begäran av ägare till A-aktier i Bolaget ska A-aktierna i fråga omvandlas till B-aktier (1:1).

UTDELNING OCH UTDELNINGSPOLICY
High Coast Distillery är ett bolag under uppbyggnad och har historiskt inte lämnat någon utdelning till aktieägarna. Bolaget
planerar inte heller för att lämna utdelning under de närmaste åren utan avser att återinvestera eventuella vinstmedel i
verksamheten.
Beslut om att lämna utdelning fattas av bolagsstämman. I det fall utdelning blir aktuell kommer Bolagets styrelse inför
förslaget till beslut att beakta ett flertal faktorer såsom till exempel Bolagets finansiella ställning, lönsamhet, tillväxt och
investeringsbehov.

BEMYNDIGANDEN
Vid årsstämma den 5 april 2022 beslutade stämman att bemyndiga styrelsen i Bolaget att, inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma
besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna.
Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.
Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna
ske på ett tidseffektivt sätt för att finansiera företagsförvärv eller investeringar i nya eller befintliga verksamheter samt för
att tillgodose bolagets kapitalbehov.

AKTIEÄGARAVTAL
Såvitt styrelsen för Bolaget känner till finns det inga överenskommelser eller motsvararande avtal som syftar till gemensamt
inflytande över Bolaget eller som kan komma att leda till att kontrollen över Bolaget förändras.

TECKNINGSOPTIONER, KONVERTIBLER OCH
AKTIERELATERADE INCITAMENTSPROGRAM
Per dagen för Bolagsbeskrivningen finns det, utöver de konvertibler som beskrivs i avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information – Konvertibler” och vad som sägs nedan, inga utestående teckningsoptioner, konvertibler eller
aktierelaterade incitamentsprogram i Bolaget.
Den 17 april 2019 beslutade årsstämman i Bolaget, på förslag av en aktieägare, att inrätta ett incitamentsprogram
riktat till Bolagets styrelse i form av upptagande av ett konvertibelt lån om högst 1 850 000 SEK genom en riktad
emission av högst 185 konvertibler om nominellt 10 000 SEK vardera. Konvertiblerna löper med en årlig ränta om
4,45 procent. I enlighet med villkorsändring beslutad av årsstämman den 5 april 2022 förfaller lånet till betalning den
30 augusti 2023, i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Konvertering kan, i enlighet med villkorsändring
beslutad av årsstämman den 5 april 2022 påkallas från och med den 1 juli 2023 till och med den 30 augusti 2023.
Konverteringskursen ska uppgå till 33,636 SEK per aktie. Om konvertiblerna konverteras till aktier tillkommer 55 000
nya B-aktier i Bolaget, vilket motsvarar en ökning av aktiekapitalet om 55 000 SEK samt en utspädning om cirka
1,0 procent baserat på det totala antalet aktier i Bolaget per dagen för Bolagsbeskrivningen. Konvertibelvillkoren
innehåller sedvanliga omräkningsvillkor.
Den 17 april 2019 beslutade årsstämman i Bolaget vidare, på förslag av styrelsen, att inrätta ett incitamentsprogram riktat till
Bolagets anställda och verkställande direktör i form av upptagande av ett konvertibelt lån om högst 3 150 000 SEK genom
en riktad emission av högst 315 konvertibler om nominellt 10 000 SEK vardera. Konvertiblerna löper med en årlig ränta om
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4,45 procent. I enlighet med villkorsändring beslutad av årsstämman den 5 april 2022 förfaller lånet till betalning den 30
augusti 2023, i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Konvertering kan, i enlighet med villkorsändring beslutad av
årsstämman den 5 april 2022 påkallas från och med den 1 juli 2023 till och med den 30 augusti 2023. Konverteringskursen
ska uppgå till 33,636 SEK per aktie. Om konvertiblerna konverteras till aktier tillkommer 93 648 nya B-aktier i Bolaget, vilket
motsvarar en ökning av aktiekapitalet om 93 648 SEK samt en utspädning om cirka 1,7 procent baserat på det totala antalet
aktier i Bolaget per dagen för Bolagsbeskrivningen. Konvertibelvillkoren innehåller sedvanliga omräkningsvillkor.

LOCK UP-AVTAL
Enligt lock up-avtal som ingåtts under mars 2022 mellan vissa befintliga aktieägare och Mangold, har dessa åtagit sig, med
sedvanliga förbehåll, att inte sälja sina innehav i Bolaget under en period om 365 dagar efter det att handeln med Bolagets
aktier har inletts på Nasdaq First North. De förbehåll som avses är till exempel överlåtelse till vissa personer och entiteter vilka
har ingått liknande lock up-åtaganden som de befintliga aktieägarna, överlåtelse till följd av ett offentligt uppköpserbjudande
riktat till samtliga eller nästintill samtliga aktieägare i Bolaget, inlösen av aktier eller liknande förfaranden och överlåtelse till
följd av lagkrav. Lock up-åtagandet motsvarar 126 762 B-aktier och cirka 3,5 procent av totala antalet B-aktier i Bolaget.
Nedan tabell redogör för de befintliga aktieägare samt ledande befattningshavare som ingått avtal om lock up.

Namn

Antal A-aktier

Antal B-aktier

Procent av befintligt innehav

Henrik Persson

0

22 550

100

Peter Granåsen

38 812

55 817

100

Roger Melander

54 483

48 395

90

LIKVIDITETSGARANTI
Bolaget har anlitat Mangold som Bolagets likviditetsgarant efter det att Bolagets aktier tagits upp till handel på Nasdaq
First North. Som likviditetsgarant kommer Mangold att ställa köp- och säljkurser till en spread om fyra procent till 15 000
SEK på vardera sida i orderboken för att förbättra likviditeten i Bolagets aktie.
Mangold har erhållit ett lån om 6 000 aktier i Bolaget från Henrik Persson, VD, i syfte att kunna förbättra likviditeten i handel
av Bolagets aktier om nödvändigt.

CENTRAL VÄRDEPAPPERSFÖRVALTNING
Bolaget är ett avstämningsbolag och Bolagets aktier är registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Detta register förs av Euroclear Sweden, Box 191, 101 23
Stockholm. Inga aktiebrev är utfärdade för Bolagets aktier.

CERTIFIED ADVISER
Bolagets Certified Adviser är Mangold. Avtalet enligt vilket Mangold är Bolagets Certified Adviser gäller löpande med tre
månaders ömsesidig uppsägningstid. Mangold äger inga aktier i Bolaget per dagen för Bolagsbeskrivningen.

HIGH COAST DISTILLERY AB – BOLAGSBESKRIVNING 2022

40

Legala frågor och
kompletterande information
ALLMÄN BOLAGSINFORMATION
High Coast Distillery är ett svenskt publikt aktiebolag med org.

exportera varorna. Som godkänd upplagshavare står Bolaget under

nr 556729-2593. Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med

tillsyn av Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen och Skatteverket.

Aktiebolagslagen. Bolagets verksamhetsföremål är att bedriva
produktion och försäljning av alkoholhaltiga drycker, restaurang

High Coast Distillery innehar ett serveringstillstånd enligt

och upplevelsenäring, äga och förvalta fast egendom och därmed

Alkohollagen. Den kommun som har utfärdat serveringstillståndet

förenlig verksamhet. Bolagets styrelse har sitt säte i Kramfors

utövar tillsammans med Polismyndigheten och Skatteverket tillsyn

kommun. Bolagetstelefonnummer är (+46) (0) 612 – 530 60.

avseende serveringstillståndet.

Bolagets adress är Sörviken 140, 872 96 Bjärtrå. Bolagets
webbplats är www.highcoastwhisky.se.

Bolaget bedömer att High Coast Distillery innehar samtliga tillstånd
som är nödvändiga för verksamheten.

Bolaget har inga dotter- eller intressebolag.

FASTIGHETER
VÄSENTLIGA AVTAL

High Coast Distillery är lagfaren ägare till fastigheten Kramfors

Med undantag för vad som beskrivs nedan anser Bolaget att det

Geresta 2:15. Totalt tio inteckningar har gjorts i fastigheten

inte förekommer några avtal, utöver sådana avtal som har ingåtts

uppgående till sammanlagt 22 800 000 SEK. Inteckningarna är

inom ramen för den löpande verksamheten, av väsentlig betydelse

pantsatta som säkerhet för lån och krediter hos Nordea Bank Abp,

för Bolagets verksamhet.

filial i Sverige (”Nordea”) och Nordea Finans Sverige AB (publ).

Lån

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Bolaget har ingått avtal genom vilket man har tagit upp lån hos Nordea

Bolaget är i Sverige innehavare av varumärkena ”HIGH COAST”

som den 31 december 2021 uppgick till sammanlagt 26 856 669 SEK

och ”Box Destilleri” samt figurerna ”HIGH COAST SINGLE MALT

och som har slutförfallodag den 20 maj 2026. Bolaget har vidare

WHISKY 63° N SWE”, ”HIGH COAST DISTILLERY 63°N”, ”SWE

ingått avtal genom vilket man har tagit upp lån hos Nordea Finans

63°N HIGH COAST SINGLE MALT WHISKY” och ”BOX high

Sverige AB (publ) som den 31 december 2021 uppgick till 5 700 000

coast single malt whisky crafted and matured on the riverbank of

SEK och som har slutförfallodag den 30 juni 2031. Lånen är enligt

ångermanälven enjoy the high coast spirit”.

Bolagets uppfattning föremål för marknadsmässiga villkor. För mer
information om lånen, se avsnittet ”Lån” nedan.

Bolaget har ensamrätt att använda varumärkena för whisky
(varumärkesklass 33) samt i vissa fall för varumärkesklasserna

Samexistensavtal

43 (utskänkning av mat och dryck; uthyrning av möteslokaler;

Beträffande Bolagets varumärke ”High Coast”, har Bolaget

upplåtande av tillfälligt boende) och 41 (utbildning; anordnande

ingått ett så kallat samexistensavtal med en innehavare av dylika

av träning; underhållning). Bolagets rätt att använda varumärket

varumärken för andra drycker. Enligt samexistensavtalet får

”HIGH COAST” är i viss mån reglerat i avtal, se avsnittet ”Väsentliga

Bolaget bland annat rätt att registrera och använda varumärket

avtal” ovan.

High Coast för spritdrycker (men inte andra drycker). Bolaget
åtar sig vidare att inte använda ”Höga Kusten” som kännetecken.

INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER

Avtalet ska gälla för den period som båda parterna använder och/

Bolaget anser att det inte finns några intressekonflikter mellan

eller innehar ensamrätt till kännetecken som innehåller High Coast

Bolaget och någon av styrelseledamöterna, ledande befattnings-

respektive Höga Kusten.

havare eller Bolagets revisor.

TILLSTÅND

LÅN

Bolagets produktionsanläggningar och lagerhus på fastigheten

High Coast Distillerys verksamhet kräver extern finansiering.

Kramfors Geresta 2:15 är godkända som skatteupplag och High

Bolaget har tagit upp lån hos Nordea som den 31 december 2021

Coast Distillery är godkänt som upplagshavare enligt lagen

uppgick till sammanlagt 26 856 669 SEK och som har slutförfallodag

(1994:1564) om alkoholskatt. Såsom godkänd upplagshavare

den 20 maj 2026. Till säkerhet för lånen hos Nordea har Bolaget

äger Bolaget enligt Alkohollagen rätt dels att tillverka sprit och

pantsatt företagsinteckningar uppgående till 21 200 000 i

spritdrycker, dels att sälja dessa till andra godkända upplagshavare,

inomläge 21 200 000. Vidare har pantbrev till ett totalt belopp om

Systembolaget,

16 800 000 kronor, uttagna i Bolagets fastighet Kramfors Geresta

innehavare

av

serveringstillstånd
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2:15, pantsatts till förmån för Nordea. Bolaget har vidare tagit upp

igare styrelseledamoten Kurt O Eriksson helägda bolaget MÖZ AB.

lån hos Nordea Finans Sverige AB (publ) som den 31 december
2021 uppgick till 5 700 000 SEK och som har slutförfallodag den

Därutöver har Bolaget emitterat konvertibler till vissa styrelseleda-

30 juni 2031. Lånen är enligt Bolagets uppfattning föremål för

möter och anställda inom ramen för Bolagets incitamentsprogram,

marknadsmässiga villkor.

se avsnittet ”Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden – Teckningsoptioner, konvertibler och aktierelaterade incitamentsprogram”.

Bolaget har även tagit upp konvertibellån, se avsnitten ”Konvertibler”
och ”Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden – Teckningsoptioner,
konvertibler och aktierelaterade incitamentsprogram”.

RÄTTSLIGA FÖRFARANDEN OCH
SKILJEFÖRFARANDEN
Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller

KONVERTIBLER

skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana

Per dagen för Bolagsbeskrivningen finns nedanstående konvert-

som styrelsen i Bolaget är medveten om kan uppkomma) under de

ibelprogram i Bolaget.

senaste tolv månaderna och som nyligen haft eller skulle kunna få
betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.

Den 29 december 2020 beslutade Bolagets styrelse, med stöd av
årsstämmans bemyndigande den 23 april 2020, att uppta ett kon-

FÖRSÄKRINGAR

vertibelt lån om högst 961 061 SEK genom en riktad emission av

Styrelsen bedömer att Bolagets nuvarande försäkringsskydd är

högst en konvertibel om nominellt 961 061 SEK. Konvertibeln löper

tillfredsställande, med hänsyn till verksamheternas art och omfatt-

med en årlig ränta om fyra procent. Lånet förfaller till betalning den

ning. Försäkringsskyddet är föremål för löpande översyn.

28 februari 2025, i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum.
Konvertering kan påkallas fram till och med den 28 februari 2025,

CERTIFIED ADVISER OCH RÅDGIVARE

till en konverteringskurs uppgående till 33,60 SEK per aktie. Om

Mangold är Bolagets Certified Adviser. I samband med ansökan om

konvertibeln konverteras till aktier tillkommer 28 603 nya B-aktier

upptagande till handel av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North

i Bolaget, vilket motsvarar en ökning av aktiekapitalet med 28 603

är Hammarskiöld Bolagets legala rådgivare. Hammarskiöld erhåller

SEK samt en utspädning om cirka 0,5 procent baserat på det

ersättning på löpande räkning för utförda tjänster i samband med

totala antalet aktier i Bolaget per dagen för Bolagsbeskrivningen.

arbetet och Mangold erhåller en på förhand avtalad ersättning

Konvertibelvillkoren

för tjänsten. Därutöver har Mangold och Hammarskiöld inga

innehåller

sedvanliga

omräkningsvillkor.

Emissionen av konvertibeln riktades ursprungligen till stiftelsen

ekonomiska eller andra intressen i samband med Noteringen.

Norrlandsfonden, som sedermera överlåtit den till det av den tid-
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Bolagsordning
High Coast Distillery AB (publ), 556729-2593

§ 1 FÖRETAGSNAMN
Bolagets företagsnamn är High Coast Distillery AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 STYRELSENS SÄTE
Styrelsen ska ha sitt säte i Kramfors kommun.

§ 3 VERKSAMHET
Företaget ska bedriva produktion och försäljning av alkoholhaltiga drycker, restaurang och upplevelsenäring, äga och
förvalta fast egendom och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet ska utgöras av lägst två miljoner (2 000 000) kronor och högst åtta miljoner (8 000 000) kronor.

§ 5 ANTAL AKTIER
Bolaget ska ha lägst två miljoner (2 000 000) aktier och högst åtta miljoner (8 000 000) aktier.

§ 6 AKTIESLAG
Aktierna kan vara dels A-aktier dels B-aktier. En A-aktie medför tio röster och en B-aktie en röst.
A-aktier kan utges till ett antal om högst 100 % av det totala antalet aktier och B-aktier till ett antal om högst 100 % av det
totala antalet aktier.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av två slag, A-aktier och B-aktier, ska
innehavare av A-aktier och B-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma slag i förhållande till det antal aktier
innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga
aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära
företrädesrätten kan ges ut, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i
bolaget och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, ska samtliga aktieägare,
oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.
Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner
och konvertibler.
Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller
kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier
av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier
av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter
erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
Aktier av serie A ska på begäran av dess ägare omvandlas till aktier av serie B. Ägare till aktier av serie A äger rätt att
omvandla hela eller del av innehavet av aktier av serie A till aktier av serie B. Begäran om omvandling ska göras skriftligen hos
bolaget. I begäran ska anges det antal aktier av serie A som ska omvandlas. Bolaget ska utan dröjsmål anmäla omvandling
för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett.
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§ 7 STYRELSE
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med högst två (2) suppleanter.
Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.

§ 8 REVISORER
Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer och motsvarande antal suppleanter, eller ett eller två registrerade
revisionsbolag. Revisor och revisorssuppleant, respektive huvudansvarig revisor, ska vara auktoriserad revisor.

§ 9 RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår är 1 januari t.o.m. 31 december.

§ 10 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets hemsida. Att kallelse
skett ska annonseras i Dagens Industri. Kallelse till årsstämma och till bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning
ska behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor för bolagsstämman. Kallelse till annan bolagsstämma
ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och
kontoföring av finansiella instrument.

§ 12 DELTAGANDE PÅ STÄMMA
Aktieägare som önskar delta på bolagsstämma ska anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till
stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får
inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får medföra högst två biträden till bolagsstämman, dock
endast om aktieägare anmäler antalet biträden på tid och sätt som anges ovan.

§ 13 ÅRSSTÄMMA
På årsstämma ska följande ärenden förekomma:
1.

Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordning,
4. Val av en eller två justeringspersoner,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och
koncernredovisningsberättelse,
7.

Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor,

10. Val av styrelse och, i förkommande fall, styrelsesuppleant samt revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant,
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
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Adresser
Bolagets bolagsordning och registreringsbevis kan under hela Bolagsbeskrivningens
giltighetstid granskas på Bolagets kontor under ordinarie kontorstid. Handlingarna
finns även tillgängliga i elektroniskt format på Bolagets webbplats.
BOLAGET

CERTIFIED ADVISER TILL BOLAGET

High Coast Distillery AB (publ)

Mangold Fondkommission AB

Sörviken 140

Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm

872 96 Bjärtrå

www.mangold.se

Besöksadress Stockholm:
High Coast Distillery AB

REVISOR TILL BOLAGET

Östgötagatan 23A

Ernst & Young AB

116 25 Stockholm

Viktoriaesplanaden 3C, Box 163, 891 24 Örnsköldsvik

www.highcoastwhisky.se

www.ey.com

LEGAL RÅDGIVARE TILL BOLAGET

CENTRAL VÄRDEPAPPERSFÖRVARARE

Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB

Euroclear Sweden AB

Skeppsbron 42, P.O. Box 2278,

Klarabergsviadukten 63, 101 23 Stockholm

103 17 Stockholm

Box 91

www.hammarskiold.se

www.euroclear.com

