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PERIODEN I KORTHET 
 

Agitator Whiskymakare AB 
Bokfört värde (kronor): 

Aktier: 19,9 miljoner  
Långfristiga lån: 15,0 miljoner 
Kortfristiga lån: 1,5 miljoner 

§ Agitator Whiskymakare (Agitator) är ett helägt 
dotterbolag till Nordic Whisky Capital. Agitator 
producerar whisky i ett toppmodernt destilleri i 
Arboga. Bolaget hyr sina lokaler med ett 15 år långt 
hyresavtal.  

§ Produktionen startade i februari 2018. Både 
process och kvalitet har uppfyllt planer och 
förväntningar, i många fall överträffat 
förväntningarna. 

§ Under första halvåret har Nordic Whisky Capital 
investerat ytterligare 4,95 miljoner kronor i Agitator, 
i form av aktier (3,45 miljoner) lån (1,5 miljoner). 
Kapitaltillskotten är främst avsedda för uppbyggnad 
av mognadslager av whisky. 

§ Visionen för Agitator är Sveriges mest kreativa 
whisky från Sveriges lönsammaste destilleri. 
Produktionskostnaderna är låga i den unikt 
rationella produktionsanläggningen, övriga drifts-
kostnader hålls låga och kapitalbindningen är låg. 

§ Produktionen är i stor utsträckning automatiserad. 
Det är en viktig faktor för arbetet med att ständigt 
förbättra kvalitet, produktionseffektivitet och 
energieffektivitet. 

§ För att minimera miljöpåverkan tillämpar 
produktionen i mycket stor utsträckning 
energiåtervinning. I samarbete med Västra 
Mälardalens Energi och Miljö får också destilleriet 
sin energi från fjärrvärmenätet dit det också 
levererar tillbaka den värme som inte kan 
återanvändas. 

§ Destilleriet är byggt för skalbarhet och kan vid 
behov femdubbla produktionen jämfört med 
nuvarande volym. Det finns alltså stort utrymme för 
expansion i både destillering och lagring. 

§ Agitator blir namnet på whiskyn. Varumärkets 
position blir ett experimentvilligt svenskt destilleri 
som överraskar med spännande nya produkter och 
ifrågasätter konventionerna utan att någonsin 
tumma på produktkvaliteten. 

§ Under de närmaste åren kommer Agitator att 
producera för att bygga upp sitt mognadslager av 
whisky. All annan verksamhet i företaget, och 
därmed kostnaderna, kommer att hållas till ett 
minimum. Den stora lediga produktionskapaciteten 
innebär att Agitator kan upplåta produktions-
kapacitet till andra i form av kontraktstillverkning. 

Kontraktstillverkning 
Bokfört värde:  

1,1 miljoner kronor, inklusive ekfat 
§ Under 2018 lanserades ett nytt 

verksamhetsområde i form av 
kontraktstillverkning. Agitators produktions-
anläggning blir navet i den verksamheten. 

§ Genom lagret av färdiglagrad svensk whisky på 
fat och Agitators flexibla produktionsanläggning 
kan Nordic Whisky Capital erbjuda både färdig 
whisky och alla delar i produktionskedjan: från 
produktutveckling, via destillering och lagring, till 
buteljering. 

§ Under hösten 2018 gjordes de första 
försäljningarna av både färdiglagrad whisky och 
nydestillat, liksom försäljning av 
lagringstjänster. 

§ Under våren 2019 har ytterligare order lagts på 
både nydestillat och färdiglagrad whisky. 
Leverans av dessa order sker under hösten 
2019 och våren 2020. 

 
 

Blind Seal Whiskey AB 
Bokfört värde: 0,3 miljoner kronor 

§ I slutet av 2018 startade Nordic Whisky Capital, 
i ett nytt dotterbolag, ett nytt varumärke i en 
nygammal produktkategori. Företagets och 
varumärkets namn blir Blind Seal Whiskey och 
kategorin är rågwhiskey. Produktionen sker i 
dotterbolaget Agitators destilleri i Arboga. 

§ Blind Seal Whiskey är ett joint venture där 
Nordic Whisky Capital äger 51 % och 
resterande del ägs av Tobiaz Forsberg, som är 
vd i bolaget. 

§ I januari 2019 producerades för Blind Seal den 
första rågwhiskeyn i Arboga. Under de 
närmaste åren kommer bolaget främst bygga 
upp sitt mognadslager av whiskey. 

 
 

Handel på Alternativa Listan 
§ Nordic Whisky Capitals B-aktie är ansluten för 

handel på Alternativa Listan hos Pepins Group. 
Handel sker regelbundet en gång per månad.  

§ Aktien har under det första halvåret 2019 
handlats som lägst till 4,10 kronor och som 
högst till 5,05 kronor, senast i juni till 5,05 
kronor. 
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RESULTATRÄKNING 
 
 

  2019 
1 jan – 30 juni 

2018 
1 jan – 30 juni 

RÖRELSEINTÄKTER    

Nettoomsättning  385 222 338 920 

Förändring av lager av produkter i arbete  - -9 362 

Summa rörelseintäkter  385 222 329 558 

RÖRELSEKOSTNADER    

Råvaror och förnödenheter  -91 905 -38 076 

Övriga externa kostnader  -803 668 -621 254 

Personalkostnader  -91 994 -91 988 

Summa rörelsekostnader  -987 567 -751 318 

Rörelseresultat  -602 345 -421 760 

FINANSIELLA POSTER    

Finansiella intäkter  462 500 317 507 

Finansiella kostnader  -15 711 -676 

Summa finansiella poster  446 789 316 831 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  -155 556 -104 929 
 



 

 

3 

BALANSRÄKNING 
 
 

 2019-06-30 2018-06-30 

TILLGÅNGAR   

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   

Materiella anläggningstillgångar 98 201 126 651 

Finansiella anläggningstillgångar 36 750 600 23 994 600 

Summa anläggningstillgångar 36 848 801 24 121 251 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   

Varulager m.m. 1 046 063 1 023 158 

Övriga omsättningstillgångar 1 047 567 7 137 007 

Kassa och bank 976 977 253 311 

Summa omsättningstillgångar 3 070 607 8 413 476 

SUMMA TILLGÅNGAR 39 919 408 32 534 727 
   
EGET KAPITAL OCH SKULDER   

EGET KAPITAL   

Bundet eget kapital 16 546 210 14 477 934 

Fritt eget kapital 23 339 527 17 784 582 

Summa eget kapital 39 885 737 32 262 516 

KORTFRISTIGA SKULDER   

Kortfristiga skulder 33 671 272 211 

Summa kortfristiga skulder 33 671 272 211 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 39 919 408 32 534 727 
 
 
 
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 
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Verkställande direktör 


