
NYEMISSION 
11-25 NOVEMBER

SVERIGES MEST KREATIVA WHISKY  
FRÅN SVERIGES MEST LÖNSAMMA DESTILLERI

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG 
Teckningstid:          11-25 november 2019 
Emissionsbelopp:    högst 6 382 108,80  
Pris per aktie:          5,40 kronor  
 
Teckningskursen på 5,40 kronor har bestämts som 
ett viktat medelvärde av betalkursen för bolagets 
aktie vid handel på Alternativa listan (Pepins) i 
september och oktober 2019.  Vid senaste 
handelstillfället handlades aktien för 7 kronor.

KONTAKTPERSONER 
Verkställande direktör 
Håkan Jarskog 
Telefon 08 651 04 38  
hakan@nordicwhisky.se 
 
Styrelseordförande 
Anders Larsson 
Telefon 070 519 34 74 
anders@nordicwhisky.se

FÖR  ADMINISTRATIVA 
FRÅGOR OM EMISSIONEN 
Aqurat Fondkommission AB 
Telefon 08 684 058 00 
info@aqurat.se 

Mer info och fullständigt 
emissionsmemorandum finns  
på nordicwhisky.se

Nyemissionen syftar till att fortsätta finansiera produktion och uppbyggnad av mognadslager. Det handlar i 
första hand om den maltwhisky som ska säljas under varumärket Agitator men även, i mindre kvantiteter, den 

rågwhiskey i amerikansk stil som ska säljas under systervarumärket Blind Seal.

MOTIVET TILL NYEMISSIONEN

VAD SÄGER ANDRA?

”I can tell you already now 
people, this is some very, very 

high quality newmake!” 
Samuel Whisky 

”WhiskySveriges mest 
genomarbetade och 

genomtänkta whiskyprojekt. 
Ett praktverk signerat 

destillatör Oskar Bruno” 
Whiskyspot

”Det här är riktigt bra. Jag 
tror att de är någonting på 

spåret som kan bli en 
jättehit.” 

Whiskytower 

”Oskar Bruno håller på att 
vända upp och ner på det tänk 
som hittills dominerat svensk 

whiskytillverkning.” 
Allt om Whisky 

Sedan början av förra året producerar vårt dotterbolag 
Agitator Whiskymakare AB nyskapande kvalitets-
whisky i ett nytt destilleri som i kostnadseffektivitet 
och flexibilitet är världsunikt. Även 2019 har varit ett 
fantastiskt år. Kvaliteten på råspriten, vår blivande 
whisky, har överträffat alla förväntningar. Vårt team 
på destilleriet har ändå fortsatt att finjustera processen. 

Den ständiga målsättningen är en ännu bättre sprit, 
ännu högre energieffektivitet, en ännu “grönare” 
produktion och fler nya, spännande smaker. Vi är nu 
halvvägs mellan produktionsstart och en första färdig 
produkt och drygt 1500 fyllda fat mognar i vårt lager. 
Visionen kvarstår: Sveriges mest kreativa whisky från 
Sveriges mest lönsamma destilleri.


