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PERIODEN I KORTHET 
 
 

Denna delårsrapport avser koncernen med Nordic 
Whisky Capital AB som moderbolag. Detta är första 
gången koncernen upprättar koncernredovisning varför 
jämförelser med tidigare rapporter blir missvisande. 

 
 

Resultatet i korthet 
 

 

 

 

 

 

 

Resultatet avser koncernen, som består av 
moderbolaget Nordic Whisky Capital AB, de två helägda 
dotterbolagen Agitator Whiskymakare AB och Svensk 
Whiskyfinansiering AB samt ett helägt vilande 
dotterbolag. 

Rörelsemarginalen har delvis pressats av ökade priser, 
främst på flaskor, korkar och annat förpacknings-
material. Den sjunkande rörelsemarginalen beror dock 
till större del på ökade marknads- och administrations-
kostnader i samband med lansering av fler produkter 
och kapacitetsuppbyggnad för fortsatt tillväxt. 

 
 

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. 

Agitator whisky lanserades i Sverige i november 2021. 
Under det första halvåret 2022 fortsatte lanseringarna 
och alla fyra standardprodukter är nu lanserade i 
Sverige. Single Malt Whisky lanserades 2021, Single 
Malt Whisky Rök under våren och slutligen Blended 
Whisky och Blind Seal Rye Whiskey i juni.  

Dessutom har ett antal tillfälliga produkter lanserats, 
främst i Argument-serien. Argument Kastanj i november 
2021 och Argument Småfat under våren 2022. 

I början av 2022 lanserades Agitator i Norge och Finland 
efter vinster i upphandlingar på monopolen i båda 
länderna. 

De fyra standardprodukterna ska nu etableras i 
Systembolagets fasta sortiment i så många butiker som 
möjligt. Det är en lång process som sträcker sig över 
flera år och som kommer innebära både med- och 
motgångar. 

Resultatet hittills är att Agitator Single Malt Whisky 
under det första halvåret 2022 var den, i liter, näst bäst 
säljande svenska maltwhiskyn på Systembolaget. 
Agitators totala marknadsandel av svensk whisky på 
Systembolaget var under samma tid drygt 20%, även 
det innebar att varumärket var marknadstvåa. Sedan 
lanseringen i juni, har Agitator Blended Whisky varit 
den bäst säljande svenska whiskyn på Systembolaget. 

Försäljningsframgångarna är naturligtvis positiva men 
målsättningen är högre än så. Insatserna ska ökas för 
att varumärket ska fortsätta växa. Ökade 
marknadsföringsinsatser och förstärkning av 
bemanningen är planerat för andra halvåret 2022.  

Härnäst står också fler utlandslanseringar på tur. 
Agitator finns redan i Norge och Finland men lansering 
på ett antal nya marknader väntar nu, kanske någon 
marknad redan under hösten 2022, annars under 
första halvåret 2023. 
 
 

Craft Spirit Services 
 

Craft Spirit Services erbjuder produkter och tjänster till 
professionella kunder. Det är ett självständigt affärs-
område men inget självständigt bolag. Alla intäkter 
tillfaller Agitator och alla kostnader bärs av Agitator. 

Under det första halvåret 2022 minskade Craft Spirit 
Services försäljning, jämfört med samma period 2021, 
till 1,9 miljoner (4,8 miljoner). Den viktigaste 
anledningen är en stor order av engångskaraktär 2021 
men också en omställning från många små kunder till 
färre stora. Större affärer tar längre tid att slutföra men 
lönsamheten ökar. 

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

 
 

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. 

 2022 
jan-juni 

2021 
jan-juni 

 

Nettoomsättning, MSEK 9,0 4,8  
Omsättningstillväxt 88%   

Rörelseresultat 0,3 0,9  
Rörelsemarginal 3% 19%  

Resultat efter fin. poster MSEK -1,4 -0,5  

 

 2022 
30/6 

2021 
30/6 

Utestående obligationslån, MSEK 25,5 25,5 
Utlåning till Agitator, MSEK 24,9 16,6 
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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. 

SWF:s obligationsprogram har en sammanlagd 
maximal lånevolym på 50 miljoner kronor, varav 25,5 
miljoner kronor är utnyttjad. 

 
 

Handel på Pepins 
Nordic Whisky Capitals B-aktie handlades på 
Alternativa Listan hos Pepins fram till och med 
december 2021. Under 2022 har all handel på Pepins 
varit stängd i avvaktan på ett nytt tillstånd från 
Finansinspektionen.  

I oktober 2022 återupptas handeln på Pepins och 
bolagets B-aktie kommer då återigen att handlas där. 

Väsentliga händelser efter perioden 
 
§ Bolaget genomförde i september en 

företrädesemission som övertecknades. Bolaget 
tillfördes därigenom cirka 4,9 miljoner kronor före 
emissionskostnader. Av det totala emissions-
beloppet tecknades 83 procent med stöd av 
teckningsrätter och 17 procent utan stöd av 
teckningsrätter. 

§ Agitator Whiskymakare har vunnit en ny 
upphandling på Alko, finska motsvarigheten till 
Systembolaget. I januari 2023 lanseras Argument 
Kastanj på den finska marknaden. Den finns på 
hyllan i fyra månader varefter den, vid stor 
efterfrågan från konsumenter, kan ha kvalificerat 
sig för en permanent plats.  

§ Agitator har också vunnit tre upphandlingar till 
Systembolagets tillfälliga sortiment med lansering 
våren 2023. Den första är en whisky i en ny 
exklusiv serie vid namn Evidens samt två produkter 
som kommer att ingå i Argumentserien.  
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RESULTATRÄKNING 
KONCERNEN  

TSEK 
 
 

  2022 
jan – jun 

2021 
jan – jun 

RÖRELSEINTÄKTER    

Nettoomsättning  9 014 4 750 

Förändring i lager av produkter i arbete och färdigvaror   5 726 6 613 

Övriga intäkter  28 20 

Summa rörelseintäkter  14 768 11 383 

RÖRELSEKOSTNADER    

Råvaror och förnödenheter  -5 800 -4 213 

Övriga externa kostnader  -4 340 -3 308 

Personalkostnader  -3 006 -1 647 

Av- och nedskrivning av materiella anläggningstillgångar   -1 348 -1 298 

Summa rörelsekostnader  -14 494 -10 466 

Rörelseresultat  274 917 

FINANSIELLA POSTER    

Finansiella intäkter  19 - 

Finansiella kostnader  -1 661 -1 455 

Summa finansiella poster  -1 642 -1 455 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  -1 368 -538 
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BALANSRÄKNING 
KONCERNEN  

TSEK 
 
 

 2022-06-30 2021-12-31 
TILLGÅNGAR   

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 52 008 51 415 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 46 690 42 278 

SUMMA TILLGÅNGAR 98 698 93 693 
   
EGET KAPITAL OCH SKULDER   

EGET KAPITAL 33 346 34 714 

LÅNGFRISTIGA SKULDER 50 641 46 593 

KORTFRISTIGA SKULDER 14 711 12 386 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 98 698 93 693 
 
 
 
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 

 
 


