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PERIODEN I KORTHET 
 
 

Resultat 
 

§ Periodens försäljning består till cirka 90 % av 
försäljning av whisky. Hela lagret av fat från Box 
Destilleri (numera High Coast) är nu sålt. 

§ Periodens vinst efter finansiella poster uppgick till  
1 534 tkr (148). 

 
 

Agitator Whiskymakare AB 
 

 

 

 
§ Agitator Whiskymakare är ett helägt dotterbolag till 

Nordic Whisky Capital. Whisky produceras sedan 
2018 i ett tekniskt avancerat destilleri i Arboga med 
mycket liten miljöpåverkan. 

§ 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. 

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

§ Marknadslanseringen av Agitator är planerad till 
hösten 2021. Under perioden har förpackningen 
utvecklats och ett exklusivt distributörsavtal för 
svenska marknaden har tecknats med Galatea 
(inom Martin & Servera-koncernen) för bolagets 
varumärken Agitator och Blind Seal.  

§ Agitator har under perioden vunnit en upphandling 
av svensk whisky på Systembolaget. Cirka 6 000 
flaskor lanseras i Systembolagets tillfälliga 
sortiment i november 2021. 

§ Den 1 juni tillträdde Petra Caspolin som marknads- 
och kommunikationschef för Agitator. Hon har 20 
års erfarenhet från branschen och kommer senast 
från Bacardi, där hon var nordisk marknadschef. 

§ Personalen i Agitator består vid halvårsskiftet av 
sex personer, varav en på halvtid. Tre av dessa 
arbetar på destilleriet. 

§ Styrelsen beslutade i juni 2021 att emittera 
konvertibler till personalen i Agitator för att ännu 
mera öka motivationen och engagemanget i 
bolaget. Lånet är på maximalt 3 miljoner kronor 
emitteras av Nordic Whisky Capital. 

Craft Spirit Services 
 

§ Craft Spirit Services erbjuder produkter och 
tjänster till professionella kunder, främst i 
Sverige. Affärsområdet bytte namn under 2020 
och gick tidigare under beteckningen 
kontraktstillverkning. 

§ Craft Spirit Services är ett självständigt 
affärsområde men inget självständigt bolag. 
Verksamheten hålls tydligt separerad från 
konsumentvarumärket Agitator. Agitators 
produktionsanläggning är navet i verksamheten 
och alla intäkter tillfaller Agitator och alla 
kostnader bärs av Agitator. 

§ Under det första halvåret 2021 har Craft Spirit 
Services utvecklats mycket positivt.  
Försäljningen har ökat från 1,3 miljoner under 
första halvåret 2020 till 4,8 miljoner kronor 
2021. Orderläget för hösten ser fortsatt bra ut.  

§ Affärsområdet har haft en stor ökning i antalet 
kunder men också fortsatt att utöka med nya 
produkter och tjänster. Bland annat har både 
rom och gin destillerats under perioden och öl 
har destillerats till maltsprit.  

§ Lönsamheten är god inom alla delar av den här 
verksamheten. Förhoppningen är att 
kontraktstillverkning, som är en del av Craft 
Spirit Services, ska växa, både för lönsamheten 
i sig och för bättre utnyttjandegrad av destilleri 
och lager i Arboga. Genom bättre 
utnyttjandegrad sänks produktionskostnaderna 
för Agitators egna produkter. 

 
 

Blind Seal Whiskey AB 
 

§ Blind Seal Whiskey är ett nytt varumärke i en 
växande produktkategori. Varumärkets namn är 
Blind Seal Whiskey och kategorin är 
rågwhiskey. Produktionen sker i dotterbolaget 
Agitators destilleri i Arboga. 

§ Blind Seal Whiskey startades som ett joint 
venture men är sedan hösten 2020 ett helägt 
dotterbolag. Det innebär att vi fullt ut kan 
samordna marknadsföring och försäljning med 
Agitator. Under hösten 2021 kommer 
verksamheten och lagret att överlåtas till 
Agitator Whiskymakare. 

§ I januari 2019 producerades för Blind Seal den 
första rågwhiskeyn i Arboga och lanseringen av 
varumärket är planerad till 2022. 

 
 

 2021 
jan-juni 

2020 
jan-juni 

Nettoomsättning, MSEK 4,8 1,3 
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Svensk Whiskyfinansiering AB 

 

 

 

 
§ Svensk Whiskyfinansiering AB (SWF) är ett 

dotterbolag till Nordic Whisky Capital och har 
skapats för att finansiera produktion och 
uppbyggnad av mognadslager i Agitator 
Whiskymakare. 

§ SWF ger ut obligationslån och lånar sedan 
obligationslikviden vidare till Agitator. Långivarna 
har säkerhet genom pant i aktierna i SWF. SWF 
har säkerhet för lån till Agitator i Agitators lager 
av whisky genom säkerhetsöverlåtelse enligt 
Lösöreköpslagen. 

§ I februari 2021 emitterades det andra lånet i 
obligationsprogrammet. Lånet fulltecknades 
vilket innebar 15 miljoner kronor. SWF:s 
obligationsprogram har en sammanlagd 
maximal lånevolym på 50 miljoner kronor, varav 
25,5 miljoner kronor är utnyttjad. 

 
 

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 2021 
handlats som lägst till 8,00 kronor och som 
högst till 9,80 kronor, senast i juni till 9,60 
kronor. 

 
 
 
 
 
 

RESULTATRÄKNING 
 
 

  2021 
1 jan – 30 juni 

2020 
1 jan – 30 juni 

RÖRELSEINTÄKTER    

Nettoomsättning  2 435 890 1 084 270 

Summa rörelseintäkter  2 435 890 1 084 270 

RÖRELSEKOSTNADER    

Råvaror och förnödenheter  -967 414 -480 420 

Övriga externa kostnader  -628 564 -959 435 

Personalkostnader  -91 993 -96 052 

Summa rörelsekostnader  1 687 971 -1 535 907 

Rörelseresultat  747 919 -451 637 

FINANSIELLA POSTER    

Finansiella intäkter  802 074 603 333 

Finansiella kostnader  -16 223 -3 778 

Summa finansiella poster  785 851 599 555 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  1 533 770 147 918 
 

 2021 
30/6 

2020 
30/6 

Utestående obligationslån, MSEK 25,5 10,5 
Utlåning till Agitator, MSEK 16,6 8,1 
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BALANSRÄKNING 
 
 

 2021-06-30 2020-06-30 

TILLGÅNGAR   

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   

Materiella anläggningstillgångar - 66 125 

Finansiella anläggningstillgångar 48 581 759 41 650 600 

Summa anläggningstillgångar 48 581 759 41 716 725 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   

Varulager m.m. - 896 758 

Övriga omsättningstillgångar 2 372 873 3 600 933 

Kassa och bank 239 851 475 774 

Summa omsättningstillgångar 2 612 724 4 973 465 

SUMMA TILLGÅNGAR 51 194 483 46 690 190 
   
EGET KAPITAL OCH SKULDER   

EGET KAPITAL   

Bundet eget kapital 17 888 700 17 728 082 

Fritt eget kapital 32 861 271 28 897 743 

Summa eget kapital 50 749 971 46 625 825 

KORTFRISTIGA SKULDER   

Kortfristiga skulder 444 512 64 365 

Summa kortfristiga skulder 444 512 64 365 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 51 194 483 46 690 190 
 
 
 
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 
 
 
 

Stockholm 2021-08-06 
 

 
Håkan Jarskog 

Verkställande direktör 


