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viktig inforMation oM first north 
First North är en alternativ marknadsplats som 
drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ 
OMX. Den har inte samma juridiska status som en 
reglerad marknad. Bolag på First North regleras av 
First North regler och inte av de juridiska krav som 
ställs för handel på en reglerad marknad. En place-
ring i ett bolag som handlas på First North är mer 
riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. 
Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på 
First North har en Certified Adviser som övervakar 
att reglerna efterlevs. Börsen godkänner ansökan 
om upptagande till handel på First North.
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InformatIon om mackmyra-aktIen och upptagande tIll handel på  
naSdaQ omX fIrSt north

Första dag för handel på NASDAQ OMX First North: 16 december 2011
ISIN-kod aktien av serie B:     SE0000731747
Kortnamn:      MACK B

kommande rapporttillfälle
Bokslutskommuniké 2011: 21 mars 2012

handlingar införlivade genom hänvisning
Denna bolagsbeskrivning består, utöver föreliggande dokument, av följande handlingar som 
härmed införlivas genom hänvisning och ska läsas som en del av Bolagsbeskrivningen:

Bolagets delårsrapport för perioden januari–juni 2011•	
Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2010•	
Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2009•	
Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2008•	

Handlingarna införlivade genom hänvisning återfinns i sin helhet på Bolagets hemsida  
www.mackmyra.se

framtidsinriktad information
Informationen i denna bolagsbeskrivning som rör framtida förhållanden, såsom framtida re-
sultatutveckling och andra antaganden om utvecklingen utgör framtidsinriktad information. 
Framtidsinriktad information är förenad med betydande osäkerhet, då den avser och är bero-
ende av omständigheter utanför Bolagets kontroll. Någon försäkran att lämnade bedömning-
ar och prognoser avseende framtiden kommer att realiseras lämnas inte, vare sig uttryckligen 
eller underförstått. Omständigheter som kan medföra att i Bolagsbeskrivningen lämnade be-
dömningar inte kan realiseras är bland andra efterfråge- och konjunkturutveckling, operativa 
kostnader samt utvecklingen av Bolagets verksamhet etc.
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defInItIoner och ordlISta

kortfattat om mackmyra

aktie
aktie av serie b i mackmyra.

mackmyra whiskyambassadör

personer med djupt intresse och engagemang för såväl 
företaget som företagets produkter. 

mackmyra gravity mackmyra reserve

ett upplevelse-koncept där kunden följer sitt personliga 
30-liters fat från tillverkning via mognadslagring till av-
slutande buteljering. gravity är anpassad för whiskybyn 
och introduktionsprodukten för nya kunder.

mackmyra Invites

personlig inbjudan till ett eget 30-liters fat.

Buteljerad produkt

maltwhisky buteljerad på  
traditionellt sätt och sålt via traditionella kanaler.

obuteljerad produkt

förtida whisky reserverad/bokad innan treårsdagen.

mackmyra Special

en serie begränsade utgåvor maltwhisky.

mackmyra Brukswhisky

en buteljerad produkt ordinarie i systembolagets 
premiumsegment.

mackmyra Whisky – den första utgåvan

mackmyras första buteljerade produkt som buteljeras i 
lite större och återkommande volymer. en super-premi-
umprodukt som är ordinarie på systembolaget.

grundarna

annika berg, jonas berg, astrid dandanell, magnus 
dandanell, carl-johan kastengren, jennie kastengren, 
rikard lundborg, malin lövemark.

grundargruppen

grundarna, spiritum spritaktiebolag ab och gillesvik ab 
koncernen.

huvudägare

grundargruppen, lantmännen ek. för. och familjen 
rolf klingberg.

mackmyra eller ”Bolaget”:  
mackmyra svensk Whisky ab (publ).

Spiritum:  
spiritum spritaktiebolag ab: grundarnas gemensamma 
ägarbolag.

euroclear:  
euroclear sweden ab kontoförande  
institut för direktregistrerade aktieägare.

definitioner och ordlista
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Bakgrund och motIv
Mackmyras styrelse genomför i december 2011 en no-
tering av Bolagets B-aktie på Nasdaq OMX First North. 
Första dag för handel med Bolagets B-aktier på First 
North är den 16 december 2011.

Anledningen till noteringen på First North är att anta-
let ägare är så stort att en organiserad daglig handel 
behövs för att säkerställa strategin med många entu-
siastiska ägare som sprider kännedom om Bolaget i 
Sverige och utanför Sveriges gränser. 

Styrelsen bedömer även att en listning av Bolagets B-
aktie på First North kommer bredda antalet aktieäga-
re ytterligare på grund av ett ökat intresse för aktien 
och Bolaget bland nya grupper av investerare, liksom 
bland kunder, media och andra intressenter. Listning-
en kommer också bidra till förbättrad likviditet vilket 
gynnar befintliga aktieägare. Listningen på First North 
bedöms därmed sammantaget underlätta Mackmyras 
fortsatta utveckling och expansion. 

mackmyraS huvudmål 2012–2014 
Driftstart av Gravitationsdestilleriet och tillverk-•	
ning av större volymer svensk whisky
Expansion genom lansering av nya produkter•	
Expansion genom etablering på nya marknader•	
Etablering av Mackmyra Whiskyby som en riks-•	
bekant destination för whiskyupplevelser
Ägarspridning genom notering på Nasdaq OMX •	
First North

Huvudmålen baserar sig på den befintliga verksamhe-
ten och perioden 2012–2014 är alltså en naturlig utveck-
ling av redan påbörjade aktiviteter och förutsättningar.

driftstart av gravitationsdestilleriet
Destilleriet är färdigbyggt och invigs 17 december 2011. 
Under 2012–2014 kommer större volymer elegant och 
rökig råwhisky säkra den framtida tillväxten.

lansering av nya produkter
Utöver den befintliga produktportföljen kommer 1–2 
nya produkter lanseras per år under perioden.

lansering på nya marknader
Expansion kommer att ske både i Europa och Nord-
amerika, en process som påbörjades redan under 2011.

etablering av mackmyra Whiskyby till en riksbekant  
destination för whiskyupplevelser
Ett permanent besökscenter med provsmakningsmöj-
lighet i whiskybyn kommer att invigas under perioden.

framgångSrIkt genomförd företrädeSemISSIon
Mackmyra genomförde under november 2011 en företrä-
desemission vilken tillförde Bolaget cirka 53 MSEK efter 
emissionskostnader. Företrädesemissionen överteckna-
des med cirka 17 procent och sammantaget erhöll Bola-
get cirka 3 000 nya aktieägare. Då företrädesemissionen 
övertecknades beslutade Bolagets styrelse att utnyttja 
del av det bemyndigande om nyemission av aktier med 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt som erhölls 
vid extra bolagsstämma den  6 oktober 2011. Därmed er-
höll samtliga de som anmält intresse att teckna aktier 
full tilldelning och Bolaget tillfördes ytterligare cirka 
9 MSEK utöver det belopp som företrädesemissionen 
inbringade. Företrädesemissionen var den sista delen i 
finansieringen för att genomföra ovan huvudmål till 
och med 2014. Totalt kapitalbehov till och med 2014 är 
beräknat till 175 MSEK.

Hela finansieringen består förutom av företrädes-
emissionen om 53 MSEK efter emissionskostnader 
också av genomförda riktade emissioner om 22 MSEK 
samt 100 MSEK i extern finansiering. Lånelöften på 
100 MSEK finns från bank, Norrlandsfonden, ALMI 
Gävleborg. De riktade emissionerna om 22 MSEK slut-
fördes under oktober 2011 och riktades till Almi Invest 
Norra Mellansverige AB (nedan ALMI-Invest) och fyra 
privata investerare. 

Tabellen på nästa sida sammanfattar hela periodens 
kapitalbehov och finansiering. 

definitioner och ordlista
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BolagetS verkSamhet I Sammandrag 
Mackmyra Svensk Whisky AB grundades 1999 och är 
Sveriges första maltwhiskytillverkare. Företaget har 
47 heltidsanställda fördelat på områdena Produktion, 
Marknad och Affärsstöd. Verksamheten bedrivs i 
Mackmyra Whiskyby, vilket är Bolagets nya plats som 
skapar en långsiktig plattform för företagets tillväxt. 
Den kommer att vara en centralpunkt för tillverkningen 
av whiskyn och företagets upplevelseerbjudande. 
Verksamheten bedrivs dessutom med tillverkning i 
Mackmyra Destilleri utanför Gävle, mognadslagring 
i Bodås, Fjäderholmarna, Häckeberga och Smögen, 
samt vid ett marknadskontor i Stockholm.

Mackmyras vision är att vara det naturliga valet för 
nya whiskyupplevelser. 

Affärsidén är att livsnjutare i Sverige, Norden och övriga 
världen ska erbjudas ett attraktivt utbud av whisky 
och whiskyrelaterade produkter genom det starka  
varumärket Mackmyra. 

Mackmyras affärsmodell bygger på ett nära samarbete 
med kunderna för att skapa ett engagemang. Anlägg-
ningarna, erbjudandena inom respektive produkt- 
område (Buteljerade flaskor, Obuteljerade personliga 
fat och Upplevelser), kanalerna och kunderna inter-
agerar med varandra och skapar större intäkter än 
var för sig. Kunderna sprider ryktet om företeelsen 
och därmed ökar kännedomen om varumärket och 
produkterna inom och utanför Sverige. Unika whisky-
upplevelser erbjuds vid besök på de egna anläggning-
arna eller vid utvalda whiskyevents ute i Sverige och 
världen.
 
Personliga fat, Mackmyra Reserve, lanserades 2002 
som företagets första whiskyprodukt. Det är ett kon-
cept som erbjuder kunden en möjlighet att skapa sitt 
eget 30-liters fat med svensk maltwhisky och följa det 
från fyllning till buteljering.

kortfattat om mackmyra

Mackmyras buteljerade whisky har sålts på Systembo-
laget och krogar/restauranger sedan 2006. Idag erbjuds 
en bred produktportfölj för alla de högre segmenten 
på marknaden, varav produkter i superpremium- och 
premiumsegmentet är ordinarie på Systembolaget. För-
säljningen utanför Sveriges gränser görs på tax-free, tra-
vel & retail och genom utvalda distributörer i Europa. 
Under våren 2011 har de första flaskorna Mackmyra 
Whisky – Den Första Utgåvan börjat säljas i USA. Detta 
är en milstolpe eftersom det är första kontinuerliga pro-
dukten att distribueras utanför Europa.

StyrelSe och ledande BefattnIngShavare 
Styrelseledamöter i Bolaget är Ulf Mattsson (ordförande), 
Malin Lövemark, Carl-Johan Kastengren, Carl Klingberg, 
Clas Eriksson och David Hedman. Styrelsen är vald t.o.m. 
nästa årsstämma, vilken är planerad till våren 2012. 

Den verkställande ledningen består av Magnus Dan-
danell (VD), Rikard Lundborg (VVD och Marknads-
direktör), Jonas Berg (Produktionsdirektör) och Ulf 
Söderlund (Chief Financial Officer).

Övriga ledande befattningshavare är :
Sara Carlsson (Supply Chain-ansvarig), Angela D’Orazio 
(Master Blender), Johanna Harrysson (Produktions-
chef), Mikael Mossvall (Försäljningschef), Susanne Tedsjö 
(Kommunikationschef) och Lotta Åkesson (Eventchef).

ägarförhållanden I korthet 
Mackmyras huvudägare är Bolagets Grundargrupp¹, 
Lantmännen Ek. För. och Familjen Rolf Klingberg. Hu-
vudägarna innehar före genomförandet av i november 
2011 genomförd företrädesemissionen 50,3% av kapi-
talet och 68,4% av rösterna. Större ägare är också fa-
miljen Tage Klingberg, ägare till Mackmyra Bruk som 
innehar 1,9% av kapitalet och 4,6% av rösterna. 

Bolaget hade vid utgången av september 2011 cirka  
2 800 stycken aktieägare. Företrädesemissionen un-
der november 2011 beräknas tillföra Bolaget ytterli-
gare cirka 3 000 aktieägare.

¹ annika berg, jonas berg, astrid dandanell, magnus dandanell, carl-johan kastengren, jennie kastengren, rikard lundborg och malin lövemark 
inklusive grundarnas gemensamma ägarbolag spiritum spritaktiebolag ab och familjen kastengrens investeringsbolag gillesvik ab koncernen

kapitalbehov 2012–2014         mSek  

driftstart av gravitationsdestilleriet* 10 

tillverkning av whisky i gravitationsdestilleriet 110  

expansion genom nya produkter och marknader 25 

utveckling av mackmyra Whiskyby 30 

Summa kapitalbehov 175  

*) en del faller ut i november/december 2011 eftersom starten är planerad till 18 december 2011
**) slutfördes under oktober 2011
***) efter emissionskostnader om cirka 2 msek. därutöver erhöll bolaget ytterligare cirka 9 msek genom utnyttjande av
bemyndigande. dessa emissioner beräknas bli registrerade vid bolagsverket i december 2011.

finansiering mSek

riktade emissioner ** 22

företrädesemission *** 53

nya lån från kreditinstitut 100

 

Summa finansiering 175
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rISkfaktorer I Sammandrag
Marknadens efterfrågan av Bolagets produkter är 
svårbedömd och Bolagets förmåga att möta marknads- 
kraven är en riskfaktor. En tidig och stor lansering 
som inte infriar marknadens förväntningar kan skada 
den långsiktiga försäljningen och lönsamheten. Whisky-
tillverkning har svår optimal planering för framtida 
produktion. För stora mognadslager binder onödigt 
stort kapital och för stor efterfrågan i tidigt skede gör 
att mognadslagren kan komma att sina. Eventuella 
defekter i Mackmyras produkter skulle kunna leda till 
krav på ansvarsskyldighet och skadestånd, samt tro-
värdighetsförlust. Trots att Bolaget har en anpassad 
försäkring som täcker risker i verksamheten och ger 
en betryggande grundsäkerhet för kontinuiteten kan 
det alltid inträffa händelser som gör att Bolaget tappar 
tillfälligt i tempo och planeringen förskjuts i tiden.

tIo Skäl att InveStera I mackmyra

Prisbelönt whisky av hög kvalitet.•	
Varumärket tillför något väsentligt nytt och attraktivt.•	
Unik profil/koncept med upplevelser som ligger i tiden.•	
Nya världens whisky ökar på en globalt växande marknad för maltwhisky. •	
Stort engagemang hos kunder och personal.•	
De historiska emissionerna fulltecknade. Många och investeringsvilliga aktieägare.•	
Chans att delta som aktieägare i Mackmyras resa ut i världen.•	
Befintliga whiskymognadslager skapar förutsättningar för tillväxt. •	
Övervärden i befintliga whiskymognadslager förstärker soliditeten ytterligare. Lagren är värderade •	
i balansräkningen till anskaffningskostnad. 
Whiskymognadslagrets marknadsvärde ökar med tiden.•	

I samband med driftstart av det nya destilleriet och för 
kommande kompletterande verksamheter ska dessa 
godkännas av respektive myndigheter. Nya myndig-
hetsbeslut och ändringar i lagar/regler kan i framtiden 
begränsa verksamheten.

Framtida kapitalbehov kan ändras om förändringar i om-
världen eller förändrade affärsförutsättningar ändras.

Bolaget kommer i framtiden exportera större del med 
bas i utländska valutor och därmed ökar risken för 
valutaeffekter. Om Bolagets behov av konsolidering, 
likviditet och kapital för fortsatt utveckling inte är till-
fredsställt i framtiden kan utdelningen komma mins-
kas jämfört med planen eller helt utebli. Det finns ing-
en garanti avseende den framtida kursutvecklingen 
för Mackmyras aktier och omsättningen i Mackmyra- 
aktien kan komma bli begränsad. Beroendet av nyckel-
personer är en kritisk faktor i ett företag av Mackmyras 
storlek.
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fInanSIell InformatIon I Sammandrag 
Nedanstående finansiella information är baserad på 
Bolagets reviderade årsredovisningar för perioden 
2008–2010. Övrig finansiell information är inte revide-
rad. Dessa handlingar är införlivade i bolagsbeskriv-
ningen genom hänvisning.

Bolagets finansiella rapportering är upprättad i enlig-
het med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämn-
dens allmänna råd. Övriga redovisningsprinciper 
framgår av årsredovisningen. 

BalanSräknIng I Sammandrag (mSek) 110630 100630 101231 091231 081231
tillgångar
anläggningstillgångar 96,7 51,2 70,8 39,2 35,1  
varulager  112,6 96,9 104,1 86,9 72,5 
övriga omsättningstillgångar 15,5 11,7 28,2 19,5 23,2 
Summa tillgångar 224,8 159,8 203,1 145,6 130,8 

eget kapital och skulder      
eget kapital 96,4 86,6 98,3 62,0 54,2
långfristiga skulder 105,3 50,5 70,9 58,6 57,1 
kortfristiga skulder 23,1 22,7 33,9 25,0 19,5 
Summa eget kapital och skulder 224,8 159,8 203,1 145,6 130,8 

kaSSaflödeSanalySer I Sammandrag (mSek) 2011 jan–jun 2010 jan–jun 2010 2009 2008
kassaflöde från den löpande verksamheten 2,4  2,7  8,0 14,8 9,3
förändring av rörelsekapitalet -9,3 -7,7 -12,9 -7,7 -17,2
kassaflöde till investeringar -29,8 -14,5 -37,0 -8,7 -9,8
kassaflöde från finansiering 34,0 14,0 45,1 -1,5 8,4
periodens kassaflöde -2,7 -5,5 3,2 -3,1 -9,3 

Bolagets kassaflöde har under nedanstående perioder 
påverkats väsentligt av den successiva uppbyggnad 
som skett av Bolagets mognadslager av whisky. 

Säsongsvariationerna medför att en större del, histo-
riskt ca 55–60 %, av försäljningen sker under det andra 
halvåret vilket påverkar så väl resultat som kassa- 
flödet i motsvarande utsträckning.

reSultaträknIngar I Sammandrag (mSek) 2011 jan–jun 2010 jan–jun 2010 2009 2008
nettoomsättning 36,4 35,1 80,3 78,6 66,4
förändring av varulager 8,2 12,1 19,3 12,0 10,4
 44,6 47,2 99,6 90,6 76,8  
rörelsens kostnader 
råvaror och förnödenheter -19,0 -18,6 -38,9 -35,4 -29,9
övriga externa kostnader -9,3 -11,6 -23,9 -16,3 -15,3
personalkostnader -13,7 -12,0 -24,9 -20,6 -17,2
avskrivningar -3,0 -2,5 -5,4 -4,6 -4,0
 -45,0 -44,7 -93,1 -76,9 -66,4

rörelseresultat (eBIt) -0,4 2,5 6,5 13,7 10,4 
finansiella intäkter och kostnader -1,1 -0,4 -1,3 -1,6 -1,9
resultat före skatt -1,5 2,1 5,2 12,1 8,5 
skatt - -0,5 -1,7 -4,3 -3,2
resultat efter skatt -1,5 1,6 3,5 7,8 5,3

kortfattat om mackmyra
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nyckeltal 2011 jan-jun 2010 jan-jun 2010 2009 2008

nettoomsättning (msek) 36,4 35,1 80,3 78,6 66,4
rörelseresultat (ebit) -0,4 2,5 6,5 13,7 10,4 
rörelsemarginal (%) neg 7,1 8,1 17,4 15,7
resultat före skatt (msek) -1,5 2,1 5,2 12,1 8,5
bruttovinst (%) 47,8 47,0 51,6 55,0 55,0
kassalikviditet inkl ej utnyttjad checkkredit (%) 88,7 73,6 98,2 92,2 119,0 
kassaflöde (msek) -2,7 -5,5 3,2 -0,1 9,3
investeringar (msek) 29,8 14,5 37,0 9,3 11,8
eget kapital (msek) 96,4 86,6 98,3 62,0 54,2 
soliditet (%) 42,9 54,2 48,4 42,6 41,4
avkastning på genomsnittligt sysselsatt kapital (%) neg 5,3 5,2 13,9 12,3 
avkastning på eget kapital efter skatt (%) neg 4,3 3,5 12,6 9,7 
skuldsättningsgrad, skulder i förhållande till eget kapital (ggr) 1,3 0,8 1,1 1,4 1,4 
räntetäckningsgrad (ggr) neg 5,6 4,4 8,7 4,7 
vinst (efter skatt) per aktie (kr) neg 0,7 1,2 3,3 2,3 
antal anställda i medeltal 47 41 44 38 33

nyckeltalSdefInItIoner

bruttovinst (%):   nettoomsättning reducerat med kostnader för råvaror och förnödenheter dividerat med 
    nettoomsättning

rörelsemarginal (%):   rörelseresultat (ebit) dividerat med nettoomsättning

kassalikviditet inkl ej utnyttjad checkkredit: summan av kortfristiga fordringar, likvida medel och ej utnyttjad checkkredit dividerat med  
    kortfristiga skulder 

soliditet (%):   eget kapital dividerat med balansomslutningen

avkastning på eget kapital (%):  resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital

avkastning på sysselsatt kapital (%): resultat före räntekostnader dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital 

sysselsatt kapital:   eget kapital och skulder reducerat med räntebärande skulder

skuldsättningsgrad (ggr):  totala skulder dividerat med eget kapital

räntetäckningsgrad (ggr):  resultat före räntekostnader dividerat med räntekostnader

vinst per aktie (kr):   resultat efter skatt dividerat med antal aktier vid periodens utgång

9kortfattat om mackmyra
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rISkfaktorer

I denna bolagsbeskrivning beskrivs en utveckling av 
Bolaget som av naturliga skäl bygger på ett antal an-
taganden i samband med fastställande av Bolagets mål, 
planer och strategier. Även om dessa antaganden kan 
bedömas som rimliga lämnas inga som helst garantier 
eller utfästelser beträffande den lämnade informatio-
nen.

Mottagaren av denna bolagsbeskrivning bör före sitt 
eget oberoende beslut att investera i Mackmyra göra 
sin egen oberoende analys och undersökning av Mack-
myra samt alla övriga till investeringen tillhörande frå-
gor. 

Den nedanstående redovisningen av riskfaktorer gör ej 
anspråk på fullständighet, ej heller är riskerna rangord-
nade efter grad av betydelse. Samtliga faktorer beskrivs 
ej i detalj utan en komplett utvärdering måste inne-
fatta all information i denna bolagsbeskrivning, inklu-
sive handlingar införlivade genom hänvisning, samt en 
allmän omvärldsbedömning. Ytterligare risker som för 
närvarande inte är kända för Bolaget, eller som Bola-
get för närvarande anser obetydliga, kan komma att få 
väsentlig betydelse för Mackmyras verksamhet, finan-
siella ställning eller resultat.

marknadenS efterfrågan
Efterfrågan på Mackmyras whisky är svårbedömd. 
En lyckad lansering av ett nytt konsumentvarumärke  
kräver en intresserad marknad, en stark produkt och 
ett kompetent genomförande.

förmågan att möta marknadSkraven
Maltwhisky är en produkt som till stor del definieras 
av den upplevda kvaliteten. Summan av omdömen och 
recensioner från såväl konsumenter som skribenter bil-
dar helhetsbilden av produkten. En tidig och stor lan-
sering som inte infriar marknadens förväntningar kan 
skada den långsiktiga försäljningen och lönsamheten. 

Svår optImal planerIng för framtIda produktIon
Dilemmat med att beräkna storleken på optimala mog-
nadslager och optimala marknadsinsatser anpassat till 
en försäljning 5–8 år bort ligger i whiskybranschens 
grundförutsättningar. För stora mognadslager binder 
onödigt stort kapital och för stor efterfrågan i tidigt 
skede gör att mognadslagren kan komma att sina.

produktanSvar och trovärdIghetSförluSt vId 
defekta produkter
Eventuella defekter i Mackmyras produkter skulle 
kunna leda till krav på ansvarsskyldighet och skade-
stånd, samt trovärdighetsförlust.

tIllStåndSplIktIg verkSamhet
Bolaget bedriver sedan 1999 tillståndspliktig verksam-
het i anläggningarna enligt ett flertal lagar och myn-
digheters regler. Alla tillstånd finns för verksamheten 
idag. I samband med driftstart av det nya destilleriet 
och för kommande kompletterande verksamheter ska 
även dessa godkännas av respektive myndigheter. Nya 
myndighetsbeslut och ändringar i lagar/regler kan i 
framtiden begränsa verksamheten.

framtIda kapItalBehov
Bolaget bedömer att det finansiella behovet för att upp-
nå de satta målen för perioden 2012–2014 är uppfyllt i 
och med den företrädesemissionen som genomfördes 
under november 2011. Förändringar i omvärlden eller 
förändrade affärsförutsättningar kan dock i framtiden 
komma att förändra denna bedömning.

valutakurSeffekter
I den löpande verksamheten är riskexponeringen för 
valutaeffekter begränsad genom att merparten av 
transaktionsflödena sker i svenska kronor. Till den 
del försäljning faktureras eller inköp av utrustning 
och material sker i utländsk valuta, hanteras väsent-
liga valutarisker i första hand med valutaterminer. 
Bolaget kommer i framtiden exportera större del med 
bas i utländska valutor och därmed ökar risken för 
valutaeffekter.

riskfaktorer
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mInSkad eller uteBlIven utdelnIng
Bolaget beslutade på årsstämman 2010 och 2011 om 
en utdelning på 30 respektive 12 öre per aktie motsva-
rande ca 10% av resultatet efter skatt. Styrelsen har 
fastslagit en utdelningspolicy enligt följande: 

”Mackmyra Svensk Whisky är nu etablerat som ett 
lönsamt bolag med en god finansiell ställning. Styrel-
sen avser därför att från och med årsstämman 2010 
föreslå en begränsad utdelning på Bolagets resultat 
efter skatt. När Bolaget genomfört den expansionsfas 
som nu påbörjats är det Styrelsens avsikt att föreslå 
att utdelningen höjs till motsvarande 30–50% av resul-
tatet efter skatt, förutsatt att Bolagets behov av konso-
lidering, likviditet och kapital för fortsatt utveckling är 
tillfredställt.”

Om de senare faktorerna inte tillfredsställs i framti-
den kan utdelningen komma att minskas jämfört med  
planen eller helt utebli.

aktIekurS och lIkvIdItet
En investering i Mackmyras aktier är förknippad med 
risker som andra investeringar och bör därför föregås 
av en noggrann egen analys. Det finns ingen garanti 
att den framtida kursutvecklingen för Mackmyras 
aktier blir positiv och marknadspriset kan framöver 
komma att variera avsevärt.

Omsättningen i Mackmyra-aktien kan komma att bli 
begränsad. En begränsad handel kan innebära att det 
är svårt att avyttra större aktieposter inom en kort 
tidsperiod utan att priset på aktien påverkas negativt.

Beroendet av nyckelperSoner
Beroendet av nyckelpersoner är en kritisk faktor i ett 
företag av Mackmyras storlek. Bolaget är dock i en fas 
inom den löpande verksamheten där personberoendet 
är begränsat på kort sikt. Nya projekt och lanseringar 
förutsätter dock att den upparbetade erfarenheten 
och kompetensen tas tillvara. 

övrIga rISker
Trots att Bolaget har en anpassad försäkring som 
täcker risker i verksamheten och ger en betryggande 
grundsäkerhet för kontinuiteten kan det alltid inträffa 
händelser som gör att Bolaget tappar tillfälligt i tempo 
och planeringen förskjuts i tiden.
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Bakgrund och motIv

Mackmyras styrelse genomför i december 2011 en no-
tering av Bolagets B-aktie på Nasdaq OMX First North. 
Första dag för handel med Bolagets B-aktier på First 
North är den 16 december 2011. Aktien har tidigare 
handlats på Alternativa aktiemarknaden mellan de-
cember 2004–september 2011.

Anledningen till noteringen på First North är att anta-
let ägare är så stort att en organiserad daglig handel 
behövs för att säkerställa strategin med många entu-
siastiska ägare som sprider kännedom om Bolaget i 
Sverige och utanför Sveriges gränser. 

Styrelsen bedömer även att en listning av Bolagets B-
aktie på First North kommer bredda antalet aktieäga-
re ytterligare på grund av ett ökat intresse för aktien 
och Bolaget bland nya grupper av investerare, liksom 
bland kunder, media och andra intressenter. Listning-
en kommer också bidra till förbättrad likviditet vilket 
gynnar befintliga aktieägare. Listningen på First North 
bedöms därmed sammantaget underlätta Mackmyras 
fortsatta utveckling och expansion.

Styrelsen för Mackmyra är ansvarig för den information 
som lämnas i föreliggande bolagsbeskrivning, vilken har 
upprättats med anledning av ansökan om upptagande 
till handel av Bolagets aktier av serie B på First North. 
Härmed försäkras att, till vår kännedom, uppgifterna i 
denna bolagsbeskrivning med tillhörande handlingar är 
riktiga och överensstämmer med faktiska förhållanden 
och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat 
som skulle kunna påverka den bild av Mackmyra som 
skapas genom bolagsbeskrivningen med tillhörande 
handlingar.

Styrelsen 2011-12-13
Mackmyra Svenska Whisky AB (publ)
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välkommen att delta på den fortSatta reSan
Vi har under 2010 och 2011 skapat förutsättningarna för att Mackmyras whisky ska kunna fort-
sätta spridas i Sverige och ut i världen utan kapacitetsbegränsningar. Nu finns förutsättningarna 
för Whiskybyn med potential att bli en av de mest omtalade företeelserna för den ökande grup-
pen whiskyintresserade livsnjutare i världen. Whiskybyns hjärta är ett klimatsmart destilleri 
som har kapaciteten för framtiden och är skräddarsytt för besökare. 

Strategin med bred ägarspridning där många entusiastiska kunder också erbjuds att bli aktie-
ägare i Bolaget skapades redan under Mackmyras första år 1999. I den första publika emissionen 
år 2000 kunde cirka 700 personer erbjudas att bli aktieägare i Bolaget och därmed hade en 
engagerad ägarkrets med stor kännedom om Bolagets verksamhet bildats, Mackmyra Ambas-
sadörer. Gruppen har växt genom åren och utgör idag en betydande och viktig grupp för Mack-
myra på närmare 3 000 personer. Den nyligen avslutade företrädesemissionen beräknas tillföra 
Bolaget ytterligare cirka 3 000 aktieägare. Det innebär många goda ambassadörer för företagets 
produkter som sprider kännedom om Bolaget i Sverige och utanför Sveriges gränser. Parallellt 
har ett antal större investerare tillkommit som ger Bolaget erfarenhet och trygghet.

Efterfrågan av att bli aktieägare i Mackmyra har flera gånger genom åren varit större än vad 
Bolaget har kunnat erbjuda, inte minst för att de historiska företrädesemissionerna har blivit 
fulltecknade av befintliga ägare. Genom emissionen av aktier i november och notering på First 
North nu i december säkerställer vi finansieringen av de närmsta tre årens expansion och bju-

der in våra befintliga delägare och de nya investerarna att följa med på Mackmyas fortsatta 
whiskyresa. 

Vi bedömer att våra befintliga och nya aktieägare är långsiktiga och tillverkning av whisky 
är inte konjunkturberoende: – tillverkning i lågkonjunktur kan bli till en försäljning i hög-
konjunktur. Det är därför vi väljer att följa vår plan, trots en skakig omvärld. Utmaningen 
är att balansera kommande volymer med marknadssatsningar för optimal introduktion 

till rätt pris och volym på nya marknader utan att whiskylagret sinar i kritiskt ögonblick 
och utan att kapitalåtgången på vägen fram varit för stor.

Vår affärsmodell förutsätter rätt tillgång av färdig produkt i framtiden. Det är en av de saker 
som gör whiskytillverkning speciell. Ett exempel är att vi väljer att tillverka whisky 
för stor del av kapitalet, vilket gör att kassaflödet kommer vara på en låg nivå de 
kommande åren, men öka allt eftersom whiskyn mognar klart och säljs. 
 
Varmt välkommen att delta på den fortsatta resan!

Mackmyra i december 2011

14 vd har ordet – för bra för att stanna i sverige

vd har ordet

magnuS dandanell, vd

utmärkelser och medaljer
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utmärkelSer och medaljer

IWSc, the InternatIonal WIne and SpIrIt  
competItIon
The International Wine and Spirit Competition (IWSC) 
were founded in 1969 and is the premier competition 
of its kind in the world. It aims to promote the quality 
and excellence of the world’s best wines, spirits and 
liqueurs. The competition receives entries from 80 
countries worldwide.

guld ”best in class” 2011: moment drivved• 
guld ”best in class” 2011: moment medvind• 
guld 2011: den första utgåvan• 
guld 2011: reserve elegant, svensk ek• 
guld ”best in class” 2010: brukswhiskyn• 
guld ”best in class” 2008: privus:04• 

jIm murray’S WhISky BIBle
Jim Murray’s Whisky Bible liquid award celebrates the 
very finest whiskies you can find in the world. The 
Whisky Bible is a rating guide for all types of whisky 
and has a scale from 0 to 100. 

european Whisky of the year 2011: brukswhiskyn• 
european mainland Whisky of the year 2008: privus:03• 
european mainland Whisky of the year 2007:  • 
preludium:03

Stockholm Beer and WhISky feStIval 
The world’s largest Beer and Whisky festival with 
over 30 000 visitors.  They operate in the same way as 
IWSC with “best in class” competitions. 

guld 2011: special:07• 
guld 2009: special:02 • 
guld 2009: reserve elegant, bourbon• 
guld 2007: preludium:04• 

utmärkelser och medaljer 15

Smaken är djup och utvecklad
Svenska Mackmyra Brukswhisky frestar 
med en rymlig palett av både fat, säd och 
allt där emellan. Smaken är djup och väl 
utvecklad med en mycket karaktärsfull, 
lång och innehållsrik, klart imponerande 
eftersmak.

bengt-göran kronstam
dagens nyheter 2010

Ripe fruit, dry spice and vanilla
Light malty nose with biscuit and butterscotch 
followed by soft coconut and spice. More malt 
in the medium weighted mouth along with 
ripe fruit, dry spice and vanilla. No doubt malt 
forms a solid base as it gathers power in the 
glass as does the butterscotch. Elegant 
notes of citrus lead into fine finish.

iWsc, international Wine & spirit 
competition 2011

If the first two bottlings was the distil-
lery clearing its throat, here is the 
speach that clearly marks Mackmyra’s 
intentions to be a complete one off. This 
is the Great Whisky I had been hoping 
for: full of unique aromas, flavours and 
shapes on the palate and more delicate 
than I could possibly have predicted. 

jim murray, jim murray’s Whisky  
bible 2007 (95 poäng av 100)
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marknadSöverSIkt

mackmyra och omvärlden – den nya världenS 
WhISky

förutSättnIngar
I grundarnas arbete som ledde till bildandet av Mack-
myra gjordes bland annat följande observationer:

Det finns ett ökande intresse i västvärlden för  •	
genuina, hantverksmässigt tillverkade spritdrycker, 
med maltwhisky som ett tydligt exempel.
Sverige är i förhållande till sin storlek en stor och •	
kvalificerad whiskymarknad. 
Förutsättningarna för en högkvalitativ, lokalt till-•	
verkad whisky finns i form av råvaror, klimat och 
lagstiftning.
Genom att starta egen tillverkning finns möjligheten •	
att nå positionen som det första svenska destilleriet.

Mackmyra är de facto det första svenska maltwhisky-
destilleriet, en position som naturligt följer oss även i 
framtiden. Vidare har ett stort antal utmärkelser, expert-
recensioner och tusentals kunders omdömen bekräftat 
vår övertygelse att det går att producera en högkvalitativ 
whisky med lokala råvaror. 

I takt med tIden
Förutom vår egen närvaro på hemmamarknaden och 
utvalda exportmarknader samlar vi löpande in och 
analyserar omvärldsinformation och trender inom vår 
bransch. Systembolaget, vars inköpsorganisation till-
hör de största och främsta på marknaden, beskriver 
utvecklingen på följande sätt (utdrag ur Systembola-
gets Lanseringsplan 2011).

att söka efter det äkta
När världen svämmas över av alltmer information 
och budskap, och tillvaron fylls med varumärken och  
reklam, söker många människor det som känns äkta. 
Runt om i världen kan man skönja en trend att män-
niskor vill varva ner, komma bort från informations-
överflödet och det som är ytligt. Det här är också en 
trend som växer sig starkare under lågkonjunktur, då 
trygghet och äkthet blir viktigare. Ett exempel på denna 
trend är att försäljningen och utbudet av lokalprodu-
cerad mat ökar. I matbutikerna hittar vi allt oftare kött 
och mjölk från orten. Till viss del är detta drivet av miljö-
mässiga skäl, allt fler vill handla klimatsmart, men 
det handlar för många om ”det genuina” och ”äkta” 
när man stödjer det lokala. Andra exempel på den här 
trenden är olika märkningar (till exempel för varor 

utan tillsatser) som finns i dagligvaruhandeln och allt 
fler restauranger som satsar på genuina och naturliga 
råvaror. Äkthet tar sig också uttryck i allt fler doku-
såpor där ”vanliga” människor är i fokus.

att jag är i fokus
Varumärket ”JAG” blir allt viktigare. Konsumenternas 
imagebehov tillfredsställs genom att man väljer de 
snygga eller rätta produkterna med åtråvärd design, 
färg och form som går hand i hand med funktion.  
Exempel på den här trenden är müsli som man kan 
blanda själv vid köp, reklamutskick som ger person-
liga erbjudanden och sagoböcker i vilka man kan sätta 
in en bild på barnet som blir huvudpersonen.

att lyxa till det
Stigande inkomster gör att konsumtionen har gått 
från att tillfredsställa basala behov till sådant som sät-
ter färg på tillvaron. Lyxkonsumtionen minskar under 
lågkonjunkturen, men även under svåra tider finns 
behovet av att lyxa till det kvar. Att unna sig kan då 
handla om en biobiljett i stället för en ny TV. Enligt SF 
går deras besökarantal upp under sämre tider. Man 
pratar också om ”affordable luxury” – lyx som alla har 
råd med. Till exempel har klädkedjan Lindex anammat 
begreppet och använder det för en del av sin kollektion.

att uppleva
Konsumenterna efterfrågar i ökad utsträckning varor 
och tjänster som ger en upplevelse, gärna en ny upple-
velse. Det är inte bara produktens eller tjänstens pris 
och kvalitet som har betydelse. Mervärdet i form av 
aktivitet, berättelse, mening, attraktivitet eller iden-
titetsskapande blir allt viktigare. Exempel på den här 
trenden är presentkort med upplevelser. Man kan ge 
bort till exempel en helikopterfärd, en weekend på  
hotell eller en vinprovning.

16 marknadsöversikt – mackmyra & omvärlden
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mackmyraS poSItIon
Äkthet och upplevelser är kärnvärden som Mackmyra 
arbetat med sedan grundandet. Bolaget valde att ut-
veckla sina whiskyrecept i egen regi och erbjöd besök, 
provningar och kundernas delaktighet redan från bör-
jan. Dessa faktorer är naturliga delar i verksamheten 
och omfattar allt från kundernas deltagande i fyllning-
en av deras personliga whiskyfat, grunden för Mackmyra 
Whiskyby och de lokala whiskylager på skärgårdsön 
Fjäderholmarna, Häckeberga slott samt Smögen.

Mackmyras whisky är en premiumprodukt, där Bolaget 
tidigt bestämde att fokusera på kvalitet snarare än 
kvantitet. Mackmyras produktion kommer även under 
den kommande tioårsperioden vara liten i ett interna-
tionellt perspektiv, långt från den massproduktion som 
finns i de traditionella whiskytillverkande länderna. 
Det Mackmyra erbjuder är den nya världens whisky, 
ett komplement till den traditionella whiskyvärlden, 
en hantverksmässigt tillverkad produkt i mindre voly-
mer med lokala råvaror och spårbarhet ned till gården 
där kornet odlades. Det är Mackmyras tolkning av en 
premiumprodukt med ett verkligt mervärde.

Kärnan i Mackmyras verksamhet sammanfattas av  
Mackmyran, vår varumärkesplattform som ligger till 
grund både för vår nuvarande verksamhet och den 
framtida utvecklingen.

konkurrenter
Bolaget verkar främst i nischen för den nya världens 
whisky, det vill säga whisky tillverkad utanför de tra-
ditionella länderna Skottland, Irland, USA och Kanada. 
Konkurrensen är betydligt mindre i denna nisch och 
Mackmyra tillhör det mindre antal destillerier som 
funnits under en längre tid och/eller har en befintlig 
leveranskapacitet. I Sverige har de senaste åren ett  
antal destilleriprojekt lanserats och de befinner sig 
alltså i uppstartsfasen. Att Sverige får fler destillerier 
är i grunden positivt och styrker Mackmyras ursprung-
liga analys att de lokala förutsättningarna är utmärkta 
för whiskytillverkning. Under den kommande tre- till 
femårsperioden kommer leveranskapaciteten gällande 
flaskor vara begränsad från dessa destillerier. På fat-
sidan finns erbjudanden snarlika Mackmyras i några 
fall, men någon påverkan på den egna försäljningen 
har ännu inte märkts. 

Vi
kräver 

mer!

Produkt
Hantverksmässig 

och högklassig
whiskyupplevelse

Positionering
Nytänkande, öppenhet, 

spårbarhet och lokala råvaror

Stil
Engagerad

Målinriktad
Utmanande

Småskalig
Hantverksmässig

Mission
Nu kommer den nya*
skolan när det gäller 
högkvalitetswhisky!

* Nygammalt tänkande: Åldern har inget självändamål. 
Bra lokala råvaror, spårbarhet, hantverk med ny teknik, inga tillsatser, 
maxvolym, hygieniskt och möjlighet att skapa personligt designad maltwhisky.

Vision
Det naturliga valet 
för nya whiskyupplevelser

Värderingar
Långsiktighet
Äkthet
Kreativitet
Upplevelse
Hög kvalitet



WhISkymarknaden

en InternatIonell jättemarknad
Whisky finns överallt i världen där det erbjuds sprit-
drycker. Det är en i ordets rätta bemärkelse interna-
tionell produkt och så kommer det att fortsätta vara 
under många år framöver. Årligen konsumeras ca 3,2 
miljarder flaskor whisky globalt och med undantaget 
Indien tillverkas den allra största volymen främst av 
de traditionella länderna Skottland, Irland, USA och 
Kanada (källa The IWSR Forecast Report 2009–2013).

toppkonsumtion 
indien 1 320 milj flaskor

usa 540

frankrike 170

storbritannien 100

japan 95

(sverige 15)

topproduktion 
skottland 1 100 milj flaskor

indien 1 080

usa 360

kanada 246

japan 84

irland 54

(sverige 0,5)

Under 2010 ökade försäljningen av whisky allra mest i 
spritsegmenten globalt sett, och Euromonitor spår att 
whisky kommer fortsätta att öka med en genomsnittlig 
tillväxt på fem procent per år de närmaste fyra åren.

För Mackmyra handlar det alltså inte om att ta en glo-
bal marknadsandel de kommande 10–20 åren, utan få 
avsättning för våra tillgängliga volymer på ett mindre 
antal utvalda marknader på bästa sätt.

mackmyra InternatIonellt
Whiskymarknaden finns som synes ovan till 99  
procent utanför Sverige. Att vår whisky är intressant 
även internationellt har vi fått bekräftat när vi delta-
git i tävlingar och mässor i Europa, Nordamerika och 
Asien.

Vi har etablerat ett nätverk med importörer i bland  
annat Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Storbritan-
nien och Frankrike. Vi har egen personal i New York. 
Volymerna på dessa marknader är initialt små, men vi 

har uppnått en tidig varumärkeskännedom i målgrup-
pen och bygger kontakter och erfarenheter inför fram-
tida större volymer. 

en Stor hemmamarknad
I Sverige är whisky Systembolagets största spritkategori 
i både volym och värde. Intresset för maltwhisky är 
fortsatt stort och dess andel fortsätter växa. Årligen 
säljs över 11 miljoner flaskor whisky enbart genom 
Systembolaget. Privat import vid till exempel resor 
samt krog-/restaurangförsäljning tillkommer. En för-
siktig uppskattning ger att det årligen konsumeras 
cirka 15 miljoner flaskor whisky i Sverige.

kunderna
Företagets huvudsakliga målgrupp utgörs av så kallade 
livsnjutare, individer som aktivt söker upplevelser som 
förhöjer deras livskvalitet. Det kan handla om resor, 
mat och dryck eller kunskap. Även om det kan skilja 
i nyanser beroende på var dessa personer bor och 
verkar uppvisar de stora likheter. Livsnjutarna söker 
sina upplevelser på hemmaplan likaväl som utom-
lands. Speciella upplevelser drar till sig personer på 
stort avstånd, vare sig det handlar om whiskydestil-
lerier eller trestjärniga restauranger. Livsnjutarna är 
kvalitetsmedvetna och söker aktivt efter att vara med 
om något speciellt. Vår grupp utgörs främst av män 
30–60 år med god ekonomi. En analys av våra fatägare 
bekräftar denna bild, som består av övervägande män 
fördelade jämnt över ett stort åldersspann.

prISmodell
Priset på en flaska whisky byggs upp av fyra huvudsak-
liga delar: produktion, distribution, alkoholskatt och 
moms. Alkoholskatt och moms beror på den specifika 
marknaden och regleras av respektive lands lagstift-
ning. Distributionen i sin tur omfattar logistikkostna-
der samt ersättning till eventuell importör/agent och 
detaljist. Produktionens andel är utpriset från tillver-
karen/destilleriet. Kostnader för marknadsföring kan 
tas både av tillverkare och importör/distributör och 
varierar från fall till fall. 

I Sverige är detaljistledet reglerat genom Systembolaget 
och ger följande modell för en flaska whisky (0,7 liter, 
41,4 %) som till kund kostar 398 kr.

kundpris 398 kr, varav moms 80:-

 alkoholskatt 145:- 

 sb påslag 30:-  
 leverantör 143:-
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SvenSk alkoholpolItIk och alkohollagSStIftnIng 
Den nya alkohollagen gäller från och med 1 januari 
2011. Den har medfört små ändringar för Mackmyra. 
Bland förenklingar kan till exempel nämnas att den 
medger efter tillståndprövning provsmakning för till-
verkare under vissa förutsättningar. Denna möjlighet 
har bara restauranger haft tidigare. 

Gårdsförsäljning är tillåten i stora delar av EU och 
skulle innebära förenklingar för Mackmyra. Den kom 
inte med i den nya alkohollagen utan en ny utredning 
gjordes istället där ett förslag att starta i liten skala 
finns. Dock är förslaget på remiss och det är osäkert 
om det kommer att genomföras i dagsläget. 

En politisk diskussion förs om alkoholskattens nivå, 
och ett förslag till höjning var under diskussion, men 
i regeringens slutliga budget för 2012 fanns den inte 
med. I det längre perspektivet kommer troligen skatte-
nivån att harmoniseras inom EU, dock är det osä-
kert på vilken nivå. Maltwhisky är relativt okänslig 
för skatteändringar eftersom målgruppen är relativt 
prisokänslig. 

tIllverknIngSproceSS och varumärkeSSkydd
Tillverkningsmetoden för maltwhisky inom EU defi-
nieras av EG-direktiv 110/2008. 

Bolagets profilering med små fat, svensk ek och svensk 
rök är svårkopierad eftersom den kräver relativt stora 
resurser och framförhållning. Bolaget har skyddat sitt 
namn genom varumärkesregistrering inom  EU, USA, 
Japan och Kina och ett antal övriga länder. 

affärSmöjlIgheten
Informationen som presenterats tidigare i bolagsbe-
skrivningen ligger till grund för Bolagets uppkomst 
och inriktning. Affärsmöjligheten kan sammanfattas i 
följande punkter:

Det finns goda affärsmöjligheter i att etablera ett •	
lokalt premiumvarumärke inom det befintliga och 
stora whiskysegmentet.
Varumärket tillför något väsentligt nytt och att-•	
raktivt, en förutsättning för att lyckas.
Marknadens storlek medför en potential för en •	
god försäljning på hemmamarknaden såväl som 
export till andra marknader.
En placering i premiumsegmentet ger en hög intäkt •	
per flaska och därför ett mindre volymberoende.
Den befintliga produktportföljen har motsvarat •	
både marknadens efterfrågan och faktisk kvalitet.

På kommande sidor presenteras Bolaget Mackmyra 
Svensk Whisky och de framtida planerna närmare.



kunderBjudandet
Mackmyras kunderbjudande, våra produkter och 
tjänster, delas in i områdena Buteljerat (på flaska), 
Obuteljerat (på fat) och Upplevelser (personliga  
möten). Samtidigt som våra produkter fungerar bra 
var för sig samverkar de ofta på ett positivt sätt, där 
till exempel ett köp av en flaska kan leda till ett besök 
i Mackmyra Whiskyby.

I Sverige är erbjudandet fullt utbyggt medan det på  
exportmarknaderna är en gradvis process där de lokala 
förutsättningarna avgör takten och omfattningen.

Buteljerat
mackmyra Whisky – den första utgåvan
Den Första Utgåvan är urtypen för vår svenska malt-
whisky, tillverkad på vårt eget vis, av svenska råvaror 
och helt utan tillsatser. Rostad svensk ek, mjuk vanilj 
och torkad frukt. Små handslagna fat, lagrade med 
omsorg. Den har en kryddig doft och en fruktig elegant 
smak med toner av citrus och kola. Whiskyn buteljeras 
kontinuerligt och finns tillgänglig på alla Systembolag, 
krog & restaurang, tax-free i Norden samt hos utvalda 
whiskyhandlare i Europa. Sedan våren 2011 finns den 
även i anpassad design i New York med omnejd. 

mackmyra Brukswhisky
Mackmyra Brukswhisky är skapad för att njutas vid alla 
tillfällen. Whiskyn finns tillgänglig på ca 200 System-
bolag, krog & restaurang, tax-free i Norden samt hos 
utvalda whiskyhandlare i Europa. Mackmyra Bruks-
whisky är en spännande, välbalanserad whisky med 
en ungdomligt fruktig karaktär och en kryddig smak 
av knäck. Som vanligt har vi hämtat smakerna från 
vår svenska natur. Den nya whiskyn särskiljer sig med 
dofter som smörkola, lakrits, citrus, päron, skumbanan 
och mynta. Finns  även i en literförpackning med egen 
flaskdesign för den internationella marknaden.

mackmyra Special
Mackmyra Special är en serie begränsade utgåvor 
maltwhisky, där varje buteljering har en individuell 
karaktär. För dig som funnit den svenska maltwhiskyn 
och vill uppleva den i fler nyanser. Aktuella Mackmyra 
Special under hösten 2011 är:

mackmyra Special:01–06 Samlingsutgåva
Mackmyra Special:01-06 är en exklusiv och begränsad 
samlingsutgåva (1 111 stycken) maltwhisky med ett 
exemplar från varje utgåva från Special-serien, från 
Special:01 Eminent Sherry till Special:06  Sommaräng 
som lanserades i maj 2011.

Special:07 – framtidstro
Det senaste tillskottet i Specialserien lanseras den  
1 november 2011. Special:07 – Framtidstro är en ele-
gant, bärig whisky med toner av hjortron, enris, smör-
kola och torkad frukt. Färgen är som glimtar av myrens 
guld. En svensk maltwhisky att möta framtiden med. 

mackmyra moment
Mackmyra Moment är en serie mycket begränsade ut-
gåvor maltwhisky som ska fånga en Mackmyrakänsla 
för ett ögonblick. Den är anpassad till Systembolagets 
exklusiva sortiment och överskjutande små volymer 
på export genom andra utvalda kanaler.

mackmyra vit hund
Vit hund är den råa, olagrade början till det som efter 
fatlagring blir Mackmyra Whisky. Tillverkningen sker 
på samma hantverksmässiga vis, helt utan tillsatser. 
Vit hund är tillverkad av vår finaste råsprit, destillerat 
med omsorg från vår orökta kronmalt nedspädd till 
46,1 %. Vit hund sitter alltid fint!
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oButeljerat
mackmyra reserve
Mackmyra Reserve erbjuder kunden möjlighet att  
skapa sin egen unika maltwhisky och lagra den i ett 
30-litersfat hos oss. Sedan 2002 har många livsnjutare 
valt att följa med. En del av dem har nyligen fyllt sina 
fat medan andra stolt kan bjuda sina vänner på resul-
tatet. Mackmyra Reserve kan beskrivas som en femårig 
upplevelse som avslutas med leverans av en unik och 
personlig maltwhisky man själv varit med att skapa.

det personliga valet
Att äga ett fat och skapa sin egen whisky innebär 
också möjligheten att skräddarsy upplevelsen och 
innehållet. Grundkaraktären sätts av destillatet, där 
vi erbjuder antingen vårt orökta, eleganta recept eller 
den rökiga varianten, med inslag av svensk torv- och 
enrisrök.

Även faten har en stor påverkan på slutresultatet och 
här finns bland annat Gravityfatet, som knyter ihop 
tradition och innovation genom att kombinera bour-
bonfatets karaktär med svensk ek i en spännande 
kombination. 

Våra lokala lager runt om i landet skapar slutligen 
möjligheten till närhet till både fat och upplevelser.
Deltagande vid fatfyllningen, årliga provsmakningar 
och den avslutande leveransen av den personliga 
whiskyn är höjdpunkter som följer naturligt under ett 
fats levnadstid.

en breddad målgrupp
Fatägandet har i huvudsak varit en svensk företeelse 
och efterfrågan har varit god och växande sedan lanse-
ringen 2002. Med de nya möjligheterna som erbjuds i 
Mackmyra Whiskyby kommer även möjligheten att er-
bjuda personliga fat till internationella whiskyälskare. 
Under 2011 påbörjades arbetet med att ta fram ett inter-
nationellt kunderbjudande och testlansering kommer 
att genomföras under det fjärde kvartalet 2011.

upplevelSer
mackmyra Whiskyby
Med Gravitationsdestilleriet, Skogslagret och malt- 
röken erbjuder Mackmyra Whiskyby redan nu en 
unik och spännande whiskyupplevelse. Ett permanent 
besökscenter planeras för invigning 2013. Parallellt 
med det kommer ytterligare kompletteringar att göras 
för att vässa erbjudandet och ta hand om besökarna på 
bästa sätt. Takten och innehållet kommer som brukligt 
i vårt fall att avgöras i dialog med våra ambassadörer. 

mackmyraresan 
Mackmyraresan är vårt huvuderbjudande för svenska 
whiskyupplevelser. Mackmyraresan erbjuder kunden 
en möjlighet att uppleva Mackmyra inifrån genom 
att resa med ett fat.  Våra kunniga whiskyguider tar 
kunden med i ett litet sällskap för att följa ett 30- 
liters whiskyfat från fyllning i destilleriet på Mackmyra 
Bruk till Skogslagret i Mackmyra Whiskyby. 

lokala lager
Som komplement till produkterna ovan erbjuder vi 
en mängd olika upplevelser kopplade till den svenska 
maltwhiskyn. Det sker i stor utsträckning via person-
liga möten med delägare, fatägare, besökare till våra 
anläggningar och övriga intressenter. Aktiviteterna 
omfattar till exempel destilleri- och lagerbesök, mäs-
sor, fatprovningar och fatägardagar, samt Facebook-
träffar. Våra egna besöksmål omfattar Mackmyra 
Whiskyby, Mackmyra Bruksdestilleri, Mackmyra 
Gruvlager i Bodås, Mackmyra Skärgårdslager på Fjä-
derholmarna, Mackmyra Slottslager i Häckeberga, 
samt Mackmyra Västkustlager i Smögen.



22

företagetS verkSamhet

företagetS verkSamhet I Sammandrag
Mackmyra Svensk Whisky AB grundades 1999 och är 
Sveriges första maltwhiskytillverkare. Företaget har 
47 heltidsanställda fördelat på områdena Marknad, 
Produktion och Affärsstöd. Verksamheten bedrivs i 
Mackmyra Whiskyby, vilket är Bolagets nya plats som 
skapar en långsiktig plattform för företagets tillväxt. 
Den kommer att vara en centralpunkt för tillverkning-
en av whiskyn och företagets upplevelseerbjudande. 
Verksamheten bedrivs dessutom med tillverkning i 
Mackmyra Destilleri utanför Gävle, mognadslagring 
i Bodås, Fjäderholmarna, Häckeberga och Smögen, 
samt vid ett marknadskontor i Stockholm.

Mackmyras vision är att vara det naturliga valet för 
nya whiskyupplevelser. 

Affärsidén är att livsnjutare i Sverige, Norden och övriga 
världen ska erbjudas ett attraktivt utbud av whisky 
och whiskyrelaterade produkter genom det starka  
varumärket Mackmyra. 

Mackmyras affärsmodell bygger på ett nära samarbete 
med kunderna för att skapa ett engagemang. Anlägg-
ningarna, erbjudandena inom respektive produktom-
råde (Buteljerade flaskor, Obuteljerade personliga fat 
och Upplevelser), kanalerna och kunderna interagerar 
med varandra och skapar större intäkter än var för sig. 
Kunderna sprider ryktet om företeelsen och därmed 
ökar kännedomen om varumärket och produkterna 
inom och utanför Sverige.

Unika whiskyupplevelser erbjuds vid besök på de 
egna anläggningarna eller vid utvalda whiskyevents 
runt om i Sverige och världen. 

Personliga fat, Mackmyra Reserve, lanserades 2002 
som företagets första whiskyprodukt. Det är ett koncept 
som erbjuder kunden en möjlighet att skapa sitt eget 
30-liters fat med svensk maltwhisky och följa det från 
fyllning till buteljering.

Mackmyras buteljerade whisky har sålts på System-
bolaget och krogar/restauranger sedan 2006. Idag 
erbjuds en bred produktportfölj för alla de högre 

segmenten på marknaden, varav produkter i super-
premium- och premiumsegmentet är ordinarie på 
Systembolaget. Försäljningen utanför Sveriges grän-
ser görs på tax-free, travel & retail och genom utvalda 
distributörer i Europa. Under våren 2011 har de första 
flaskorna Mackmyra Whisky – Den Första Utgåvan 
börjat säljas i USA. Detta är en milstolpe eftersom det 
är den första kontinuerliga produkten att distribueras 
utanför Europa.

vIktIga händelSer I verkSamhetSutvecklIngen
Följande historiska milstolpar är de viktigaste händel-
serna i företaget.

1998: Grundarna, åtta vänner från sin studietid •	
på KTH, återträffades i en stuga i Sälen och hade 
tagit med en varsin single malt whisky. Idén att 
skapa den första svenska whiskyn föds sent en av 
kvällarna.
1999: Mackmyra Svensk Whisky AB bildades  •	
efter ett års förberedelse i mars 1999 och startade 
ett pilotdestilleri med nödvändiga tillstånd under 
samma år. De första dropparna råwhisky destille-
rades den 18 december 1999.
2000: En besöks- och upplevelseverksamhet på •	
Mackmyra Bruk startades.
2001: Ett destilleri i kommersiell skala på Mack-•	
myra Bruk byggdes och trimmades.
2002: Mackmyra Reserve utvecklades och lanse-•	
rades.
2003: Ett huvudlager startades i Bodås utanför •	
Hofors.
2004: Destilleriet ökade produktionen i steg upp •	
till motsvarande 5–600 000 flaskor/år.
2005: De första flaskorna från Mackmyra Reserve •	
såldes på Systembolaget i december.
2006–2007: De första flaskorna Buteljerat (Mack-•	
myra Preludium) såldes på Systembolaget och 
tax-free.
2008: Mackmyra – Den Första Utgåvan, företagets •	
första ordinarie Buteljerade produkt lanserades.
2009: Vision 2019, företagets nya långsiktiga  •	
strategiplan presenterades.
2010: Skogslagret, den första byggnaden i Mack-•	
myra Whiskyby, byggdes och invigdes.
2011: Besöksverksamheten startade i Mackmyra •	
Whiskyby, första flaskorna såldes i New York och 
Gravitationsdestilleriets byggnation är i en slutfas.

företagets  verksamhet företagets  verksamhet
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vISIon, affärSIdé och mål

mackmyra Svensk Whiskys vision
Att vara det naturliga valet för nya whiskyupplevelser.

mackmyra Svensk Whiskys affärsidé 
Att livsnjutare i Sverige, Norden och övriga världen 
ska erbjudas ett attraktivt utbud av whisky och whisky-
relaterade produkter genom det starka varumärket 
Mackmyra.

mackmyra Svensk Whiskys varumärkesplattform
Varumärkesplattformen ”Mackmyran” utgör grunden 
för företagets aktiviteter och fungerar även som besluts-
underlag vid val av inriktning och produktutveckling.

affärSmodell
Mackmyras affärsmodell bygger på ett nära samarbete 
med kunderna för att skapa ett engagemang. Den kan 
sammanfattas med figuren nedan. De olika anlägg-
ningarna skapar tillsammans med personalen förut-
sättningar och erbjudanden till kunderna inom de tre 
produktområdena: Buteljerade flaskor, Obuteljerade 
personliga fat och upplevelser. Kanalerna ger kunderna 
en mängd olika möjligheter att komma i kontakt med 

varumärket: via besök, event, via återförsäljare eller 
via digitala kanaler som till exempel hemsida eller Fa-
cebook-sida. Det minskar behovet av traditionell och 
kostsam marknadsföring och har samtidigt ett eget 
mervärde som genererar intäkter. Anläggningarna,  
erbjudandena, kanalerna och kunderna interagerar 
med varandra och skapar därmed större intäkter än 
var för sig. Kunderna sprider ryktet om företeelsen och 
det rapporteras om den i media. Därför ökar känne-
domen om företaget, varumärket och erbjudandena 
inom och utom Sveriges gränser.

långSIktIga mål

vision 2019
Vision 2019 är att skapa en långsiktig plattform för 
global tillväxt genom Mackmyra Whiskyby. 

mål 2019
Är att:

ta steget från litet till medelstort destilleri   •	
etablera bra närvaro i Västeuropa, Nordamerika •	
och ytterligare 1–2 marknader
öka exportandelen till över 50 %•	

nuläge
Mackmyra är till och med 2011 ett litet destilleri (96 
av 100 skotska är större). Verksamheten kräver lång 
framförhållning (årets produktion säljs tidigast 2016). 
Nuvarande volym räcker till Norden, tax-free och 1–2 
marknader till. De under 2010 och 2011 genomförda 
förberedelserna ger möjligheter för framtida tillväxt.

kapaciteten för produktion och besök flerdubblas •	
till motsvarande ett medelstort destilleri,
bolaget har skapat möjlighet för ytterligare kapa-•	
citetsutbyggnad vid behov,
genom Whiskybyn och genomförda förstudier på •	
internationell marknadsexpansion har bolaget 
skapat en global tillväxtplattform,
en första etablering har skett på den nordameri-•	
kanska marknaden och kartläggning har skett av 
den europeiska och asiatiska whiskymarknaden.

Vi
kräver 

mer!

Produkt
Hantverksmässig 

och högklassig
whiskyupplevelse

Positionering
Nytänkande, öppenhet, 

spårbarhet och lokala råvaror

Stil
Engagerad

Målinriktad
Utmanande

Småskalig
Hantverksmässig

Mission
Nu kommer den nya*
skolan när det gäller 
högkvalitetswhisky!

* Nygammalt tänkande: Åldern har inget självändamål. 
Bra lokala råvaror, spårbarhet, hantverk med ny teknik, inga tillsatser, 
maxvolym, hygieniskt och möjlighet att skapa personligt designad maltwhisky.

Vision
Det naturliga valet 
för nya whiskyupplevelser

Värderingar
Långsiktighet
Äkthet
Kreativitet
Upplevelse
Hög kvalitet

 anläggningar   erbjudandet  kanaler  kund

destilleri

Whiskylager

Whiskyby

buteljering

buteljerat

obuteljerat

upplevelser

besök

digitalt

event

återförsäljare

konsument

företag

krog/restaurang

_ _ _
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huvudmål 2012–2014 
Driftstart av Gravitationsdestilleriet och tillverk-•	
ning av större volymer svensk whisky
Expansion genom lansering av nya produkter•	
Expansion genom etablering på nya marknader•	
Etablering av Mackmyra Whiskyby som en riks-•	
bekant destination för whiskyupplevelser
Ägarspridning genom notering på First North•	

Huvudmålen baserar sig på den befintliga verksam-
heten och perioden 2012–2014 är alltså en naturlig 
utveckling av redan påbörjade aktiviteter och förut-
sättningar.

driftstart av gravitationsdestilleriet
Destilleriet är färdigbyggt och invigs 17 december 2011. 
Under 2012–2014 kommer större volymer elegant och 
rökig råwhisky säkra den framtida tillväxten.

lansering av nya produkter
Utöver den befintliga produktportföljen kommer 1–2 
nya produkter lanseras per år under perioden.

lansering på nya marknader
Expansion kommer att ske både i Europa och Nord-
amerika, en process som påbörjades redan under 2011.

etablering av mackmyra Whiskyby till en riksbekant  
destination för whiskyupplevelser
Ett permanent besökscenter med provsmakningsmöj-
lighet i Whiskybyn kommer att invigas under perioden.

mackmyra Whiskyby
För att möta den framtida efterfrågan på både svensk 
whisky i flaska och whiskyupplevelser byggs en kom-
pletterande anläggning med dedikerad verksamhet 
för kunderna, Mackmyras whiskyambassadörer, med 
namnet Mackmyra Whiskyby.

Whiskybyn är en tillväxtarena för Mackmyra Svensk 
Whisky och en plattform i ett tioårsperspektiv.  
Utbyggnad sker i etapper under de kommande tio 
åren och kommer att bli ett komplement till befintliga 
anläggningar som också ska utvecklas utefter respek-
tive förutsättningar.

Mackmyra Whiskyby är beläget i Västra Kungsbäck, 
strax väster om centrala Gävle, några kilometer från 
det nuvarande destilleriet på Mackmyra Bruk. Planer 
för projektet har tagits fram tillsammans med Gävle 
kommun som ser mycket positivt på etableringen och 
som har kompletterat infrastruktur till området.

Starten i Whiskybyn som har genomförts under 2010 
och 2011 är: Skogslagret, ett besöksanpassat whisky-
lager för personliga 30-litersfat, Gravitationsdestille-
riet, en maltrökanläggning för större volymer svensk 
rökig whisky och ett torg till Whiskybyn.

Destilleriet i Whiskybyn är besöksanpassat, klimats-
mart designat och ökar produktionskapaciteten upp 
till fyra gånger den befintliga, upp till totalt motsva-
rande 2,4 miljoner flaskor råwhisky. Detta möjliggör 
en stegvis expansion av produktionen i harmoni med 
internationell efterfrågan, som i sin tur drivs av de  
parallella internationella marknadssatsningarna. 

I den nu kommande perioden till och med 2014 är fler 
efterfrågade funktioner i Mackmyra Whiskyby plane-
rade: fler delar av tillverkningskedjan som handbutel-
jering av kundernas personliga fat, odling av korn och 
hantering av ek, samt fler mognadslager. Dessutom är 
ett besökscentrum med mat- och provningsfaciliteter 
planerat under perioden.

Kommande möjligheter, som inte är planerade under 
den närmaste perioden, men som styrs av efterfrågan 
är till exempel övernattningsfaciliteter i byn, avan-
cerad restaurang. Möjlighet att komplettera med  
ytterligare tillverknings- och mognadslagerkapacitet 
är också förberedd i detaljplanen.

företagets  verksamhet





förBeredelSer för framtIda tIllväXt
De under 2010 och 2011 genomförda förberedelserna 
med starten av Mackmyra Whiskyby, utveckling av  
breda produktportföljer, förstudier för internationell 
marknadsexpansion ger möjligheter för framtida tillväxt.

Under det första halvåret 2011 blev det klart att bygg-
nationen av Gravitationsdestilleriet skulle kunna slut-
föras redan under 2011. Styrelsen presenterade, på 
årsstämman den 24 maj 2011, en plan för att starta 
det nya destilleriet, finansiera whiskytillverkningen i 
detsamma och genomföra en finansiering av whisky-
tillverkning och kommande internationella satsningar, 
samt notering på First North för kommande ägarsprid-
ning i organiserad form.

Att perioden 2010 och 2011 präglas av tillväxtförbere-
delser syns bland annat i den högre investeringsnivån 
för det nya destilleriet och den väl avvägda ökningen 
av mognadslagrets blivande whisky. Dessa satsningar 
har kortsiktigt även tagit delar av företagsgemen-
samma resurser i anspråk, vilket har medfört en lägre 
tillväxttakt och genererat expansionskostnader som 
belastat resultatet.

utvecklIng av en Bred produktportfölj och 
nya dIStrIButIonSkanaler 
Under perioden 2010–2011 har företaget utvecklat en 
produktportfölj för de Buteljerade produkterna som 
representerar de övre segmenten i whiskyvärlden och 
börjat distribuera desamma i större omfattning. Tre 
exempel på detta är att de första flaskorna Mackmyra 
Whisky – Den Första Utgåvan har börjat säljas i USA 
från maj 2011. Detta är en milstolpe eftersom det är 
den första kontinuerliga produkten att distribueras 
utanför Europa. En viktig tillkommande produkt/dist-
ributionskanal var också Mackmyra Brukswhisky som 
kom in på Systembolagets ordinarie sortiment från 
den 1 april 2011. I oktober 2011 lanseras Vit Hund, som 
är den olagrade utgångsråvaran till Mackmyra Whisky, 
på Systembolagets beställningssortiment.

Produktportföljen för personliga kundfat komplet-
terades under 2010 med Gravityfatet som är special-
anpassat för Whiskybyn och en bred efterfrågan. Ett 
koncept som ska erbjuda fatprodukten till en bred 
internationell marknad lanseras under oktober 2011: 
Mackmyra Invites.

Inom upplevelsesegmentet kompletterades produkt-
portföljen med: 

Mackmyraresan där små grupper följer ett whisky-•	
fats födelse från Mackmyra Bruk till Whiskybyns 
Skogslager. 
Besök i Whiskybyn som startade sommaren 2011 •	
och snabbt blev en framgång med fullsatta turer.
Mackmyras sida på Facebook som under 2010 och •	
2011 utvecklades och nu har över 100 000 fans 
som på detta sätt följer Mackmyras verksamhet.

perSonal och organISatIon
Även inom personal och organisation har Bolaget för-
berett sig för den framtida perioden.

Styrelse: Årsstämman 2011 beslutade att välja in  
David Hedman i styrelsen. På en extra bolagsstämma 
den 6 oktober 2011 och vid efterföljande konstituerande 
möte valdes Ulf Mattsson till ny styrelseordförande. 
Till den verkställande ledningen och chef för Affärs-
stöd anställdes Ulf Söderlund som CFO från 1 augusti 
2011. Företaget har 47 heltidsanställda fördelat på 
områdena Produktion, Marknad och Affärsstöd, varav 
ungefär hälften utgår från företagets anläggningar 
i Gävle och hälften utgår från företagets marknads- 
kontor i Stockholm. Se även not 5 i årsredovisningen 
sida 69.

produktIon
Under 2010 och 2011 producerade det befintliga destil-
leriet på Mackmyra Bruk råwhisky nära anläggning-
ens maxkapacitet. Mognadslagring, blandning och 
buteljeringen tillverkade whisky med hög och jämn 
kvalitet både inom Buteljerat och inom personliga 
kundfat. Under 2011 har produktionsledningen för den 
löpande driften förstärkts ytterligare. Organisationen 
har börjat sköta löpande drift i Whiskybyn och integre-
ra nya produktionsdelar som tillkommer: i dagsläget 
Skogslagret, rökanläggningen och startförberedelser 
av Gravitationsdestilleriet.

kommentar verkSamhet 2010 
och pågående 2011
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kvalItet
Genom 2010 och 2011 års International Wine & Spirits 
Competition (IWSC) har Mackmyra belönats med 
guldmedaljer för alla viktiga kategorier i produkt-
portföljen, samt för både whiskys i större volymer 
och i små serier. Till exempel Den Första Utgåvan och 
Brukswhiskyn som görs i återkommande volymer,  
Momentserien som görs i små volymer och våra 30- 
liters fat som kunderna reserverar som personliga fat 
belönades med guld:

Mackmyra – Den Första Utgåvan, Guld 2011 •	
Mackmyra Moment Medvind, Guld 2011 (”Best in •	
Class”) 
Mackmyra Moment Drivved, Guld 2011 (”Best in 
Class”)
Mackmyra Reserve Elegant Svensk Ek 30- •	
litersfat, Guld 2011
Mackmyra Brukswhisky, Guld 2010 (”Best in •	
Class”) 

Mackmyra Brukswhisky blev utsedd till European 
Whisky of the Year, 95.5 poäng, Jim Murray’s Whisky 
Bible 2011 

“Brukswhisky stood head and shoulders above those in 
its category, this is a beautifully structured whisky of 
great integrity and depth; another Mackmyra master-
piece!”

Special:07 tilldelades guldmedalj i Stockholm 
Beer&Whisky 2011.

tendenSer 2011
Intresset från omvärlden har ökat påtagligt i sam-
band med starten av besöksverksamheten och rök-
anläggningen i Whiskybyn, höstens lansering av nya 
produkter som Vit Hund och Mackmyra Invites. Detta 
förstärks av den uppmärksamhet Bolaget får genom 
den nu planerade noteringen på First North samt den 
förestående invigningen av Gravitationsdestilleriet. 

2011 års försäljning följer hittills en kurva som är  
något högre än under 2010 med priser som är i stort 
oförändrade. Intresse från utländska marknader är en 
tydlig om än försiktig trend. Sammantaget bedöms  
efterfrågan på Mackmyras produkter god på lång sikt. 
Rådande konjunkturläge innebär dock att den mer 
kortsiktiga försäljningsutvecklingen är svårbedömd. 
Verksamhetens löpande driftskostnader är i nivå med 
föregående år och följer försäljningsutvecklingen. Spe-
cifika kostnader och investeringar för expansion och 
tillväxt ligger på en högre nivå jämfört med föregående 
år vilket även reflekteras i 2011 års delårsrapport. I 
samband med att det nya Gravitationsdestilleriet tas 
i drift kommer de fasta driftskostnaderna för produk-
tionen att öka. Lageruppbyggnaden visar en mindre 
ökning än 2010 på grund av att en bättre balans i  
färdigvarulagret har etablerats under året. 

Produktionen av råwhisky i destilleriet är dock i paritet 
med 2010. Kvaliteten på whiskyn håller en fortsatt 
kvalitet hög vilket kundomdömen och guldmedaljer 
på internationella tävlingar enligt ovan visar.

27kommentar verksamhet 2010 och pågående 2011
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utvald fInanSIell InformatIon

Nedanstående finansiella information är baserad på 
Bolagets reviderade årsredovisningar för perioden 
2008–2010. Övrig finansiell information är inte revide-
rad. Dessa handlingar är införlivade i bolagsbeskriv-
ningen genom hänvisning.

Bolagets finansiella rapportering är upprättad i  
enlighet med Årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd. Övriga redovisningsprinci-
per framgår av årsredovisningen.

Bolagets kassaflöde har under nedanstående perioder 
påverkats väsentligt av den successiva uppbyggnad 
som skett av Bolagets mognadslager av whisky. 

Säsongsvariationerna medför att en större del, histo-
riskt cirka 55–60%, av försäljningen sker under det 
andra halvåret vilket påverkar så väl resultat som  
kassaflödet i motsvarande utsträckning.

BalanSräknIng I Sammandrag (mSek) 110630 100630 101231 091231 081231
tillgångar
anläggningstillgångar 96,7 51,2 70,8 39,2 35,1  
varulager  112,6 96,9 104,1 86,9 72,5 
övriga omsättningstillgångar 15,5 11,7 28,2 19,5 23,2 
Summa tillgångar 224,8 159,8 203,1 145,6 130,8 

eget kapital och skulder      
eget kapital 96,4 86,6 98,3 62,0 54,2
långfristiga skulder 105,3 50,5 70,9 58,6 57,1 
kortfristiga skulder 23,1 22,7 33,9 25,0 19,5 
Summa eget kapital och skulder 224,8 159,8 203,1 145,6 130,8 

kaSSaflödeSanalySer I Sammandrag (mSek) 2011 jan-jun 2010 jan-jun 2010 2009 2008
kassaflöde från den löpande verksamheten 2,4  2,7  8,0 14,8 9,3
förändring av rörelsekapitalet -9,3 -7,7 -12,9 -7,7 -17,2
kassaflöde till investeringar -29,8 -14,5 -37,0 -8,7 -9,8
kassaflöde från finansiering 34,0 14,0 45,1 -1,5 8,4
periodens kassaflöde -2,7 -5,5 3,2 -3,1 -9,3 

reSultaträknIngar I Sammandrag (mSek) 2011 jan-jun 2010 jan-jun 2010 2009 2008
nettoomsättning 36,4 35,1 80,3 78,6 66,4
förändring av varulager 8,2 12,1 19,3 12,0 10,4
 44,6 47,2 99,6 90,6 76,8  
rörelsens kostnader 
råvaror och förnödenheter -19,0 -18,6 -38,9 -35,4 -29,9
övriga externa kostnader -9,3 -11,6 -23,9 -16,3 -15,3
personalkostnader -13,7 -12,0 -24,9 -20,6 -17,2
avskrivningar -3,0 -2,5 -5,4 -4,6 -4,0
 -45,0 -44,7 -93,1 -76,9 -66,4

rörelseresultat (eBIt) -0,4 2,5 6,5 13,7 10,4 
finansiella intäkter och kostnader -1,1 -0,4 -1,3 -1,6 -1,9
resultat före skatt -1,5 2,1 5,2 12,1 8,5 
skatt - -0,5 -1,7 -4,3 -3,2
resultat efter skatt -1,5 1,6 3,5 7,8 5,3

utvald finansiell information
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nyckeltal 2011 jan-jun 2010 jan-jun 2010 2009 2008

nettoomsättning (msek) 36,4 35,1 80,3 78,6 66,4
rörelseresultat (ebit) -0,4 2,5 6,5 13,7 10,4 
rörelsemarginal (%) neg 7,1 8,1 17,4 15,7
resultat före skatt (msek) -1,5 2,1 5,2 12,1 8,5
bruttovinst (%) 47,8 47,0 51,6 55,0 55,0
kassalikviditet inkl ej utnyttjad checkkredit (%) 88,7 73,6 98,2 92,2 119,0 
kassaflöde (msek) -2,7 -5,5 3,2 -0,1 9,3
investeringar (msek) 29,8 14,5 37,0 9,3 11,8
eget kapital (msek) 96,4 86,6 98,3 62,0 54,2 
soliditet (%) 42,9 54,2 48,4 42,6 41,4
avkastning på genomsnittligt sysselsatt kapital (%) neg 5,3 5,2 13,9 12,3 
avkastning på eget kapital efter skatt (%) neg 4,3 3,5 12,6 9,7 
skuldsättningsgrad, skulder i förhållande till eget kapital (ggr) 1,3 0,8 1,1 1,4 1,4 
räntetäckningsgrad (ggr) neg 5,6 4,4 8,7 4,7 
vinst (efter skatt) per aktie (kr) neg 0,7 1,2 3,3 2,3 
antal anställda i medeltal 47 41 44 38 33

nyckeltalSdefInItIoner

bruttovinst (%):   nettoomsättning reducerat med kostnader för råvaror och förnödenheter dividerat med 
    nettoomsättning

rörelsemarginal (%):   rörelseresultat (ebit) dividerat med nettoomsättning

kassalikviditet inkl ej utnyttjad checkkredit: summan av kortfristiga fordringar, likvida medel och ej utnyttjad checkkredit dividerat med  
    kortfristiga skulder 

soliditet (%):   eget kapital dividerat med balansomslutningen

avkastning på eget kapital (%):  resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital

avkastning på sysselsatt kapital (%): resultat före räntekostnader dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital 

sysselsatt kapital:   eget kapital och skulder reducerat med räntebärande skulder

skuldsättningsgrad (ggr):  totala skulder dividerat med eget kapital

räntetäckningsgrad (ggr):  resultat före räntekostnader dividerat med räntekostnader

vinst per aktie (kr):   resultat efter skatt dividerat med antal aktier vid periodens utgång
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Nedan presenteras kommentarer till den finansiella 
utvecklingen år 2008 till 2011.

allmänt
Bolaget visade 2010, för sjätte året i följd, ett positivt  
resultat efter skatt parallellt med att nettoomsättningen 
ökat från 12,9 MSEK till 80,3 MSEK under de sex åren. Bo-
laget har sammantaget under denna period visat på en 
mycket god tillväxt och lönsamhet. Under 2010 inledde 
Bolaget ett mer intensivt arbete med att vidareutveckla 
förutsättningarna för ”nästa steg”, en fortsatt långsiktig 
tillväxt och expansion av Bolagets verksamhet. 

Generellt gäller att Bolagets kassaflöde under nedan-
stående perioder påverkats väsentligt av den succes-
siva uppbyggnad som skett av Bolagets mognadslager 
av whisky. Säsongsvariationerna medför att en större 
del, historiskt cirka 55–60 %, av försäljningen sker under 
det andra halvåret vilket påverkar så väl resultat som 
kassaflödet i motsvarande utsträckning.

reSultat- och omSättnIngSutvecklIng 

delårsrapport 2011  (januari – juni, sex månader)
•	Nettoomsättningen	uppgick	till	36,4	(35,1)	MSEK
•	Ökningen	av	varulager	uppgick	till	8,2	(12,1)	MSEK
•	Rörelsens	kostnader	uppgick	till	45,0	(44,7)	MSEK
•	Rörelseresultatet	(EBIT)	uppgick	till	-0,4	(2,5)	MSEK
•	Resultat	före	skatt	2010	uppgick	till	-1,5	(2,1)	MSEK

Bolaget visar på en fortsatt omsättningstillväxt, cirka 
4% (21,0%), under första halvåret 2011. 

Uppbygganden av färdigvarulagret var 3,9 MSEK lägre 
än under motsvarande period föregående år medan  
rörelsens kostnader var i nivå med föregående år. Detta 
innebar sammantaget att Bolaget rapporterade ett  
negativt resultat för perioden, vilket i huvudsak förkla-
ras av den lägre lageruppbyggnaden jämfört med 2010.

Väsentligt är att Bolaget under 2011 genomför den 
andra delen av det expansionsarbete som påbörjades 
under 2010 vilket tydligt framgår av den högre investe-
ringsnivån, totalt 29,8 MSEK (14,5 MSEK) under perio-
den. Vidare belastas resultatet med expansionskost-
nader för produktion och nya marknader med totalt 
4,5 MSEK (2,5 MSEK). I delårsrapporten rapporteras 
ett resultat efter finansnetto på -1,5 MSEK (2,1 MSEK) 
vilket kan analyseras enligt nedan. Delårsrapporten 
för 2011 redovisas i sin helhet från sida 74.

helår 2010
•	Nettoomsättningen 2010 uppgick till 80,3 (78,6) MSEK
•	Ökningen	av	varulager	2010	uppgick	till	19,3	(12,2)	MSEK
•	Rörelsens	kostnader	2010	uppgick	till	93,1	(76,9)	MSEK
•	Rörelseresultatet	(EBIT)	2010	uppgick	till	6,5	(13,7)	MSEK	
•	Resultat	före	skatt	2010	uppgick	till	5,2	(12,1)	MSEK

Under 2010 ökade nettoomsättningen med 2,2% och 
Bolaget befäste den högre försäljningsnivån från 2009. 
Av årets nettoomsättning var 44% (45%) hänförligt till 
det första halvåret för 2010.

Bolaget inledde under året ett mer intensivt arbete 
med att vidareutveckla förutsättningarna för ”nästa 
steg”, en fortsatt långsiktig tillväxt och expansion av 
Bolagets verksamhet.  Detta reflekterades dels i upp-
byggnaden varulagret, totalt 19,2 MSEK, men även i 
att rörelsens kostnader under 2010 ökade med 16,2 
MSEK. Av de högre kostnaderna var ca 5,0 MSEK  
direkt hänförliga till insatser för framtida expansion, 
4,2 MSEK berodde av större personalstyrka till följd 
av fler anställda och mer kvalificerad personal. Även 
kostnaderna för råvaror och förnödenheter var 3,5 
MSEK högre än föregående år. De högre avskrivning-
arna återspeglar en högre investeringsnivå. Antalet 
anställda uppgick under 2010 till 44 (41) personer.  

kommentarer till den finansiella informationen

   januarI – junI 2011 

resultatsammandrag delårsrapport  expansionskostnader löpande verksamhet 

nettoomsättning  36,4    36,4

förändring av varulager  8,2    8,2

rörelsens kostnader  -45,0  -4,5  -40,5 

rörelseresultat  -0,4  -4,5   4,1 

finansnetto  -1,1    -1,1 

rörelseresultat efter finansnetto  -1,5  -4,5   3,0  
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helår 2009 
•	Nettoomsättningen	uppgick	till	78,6	(66,4)	MSEK
•	Ökningen	av	varulager	uppgick	till	12,2	(10,4)	MSEK
•	Rörelsens	kostnader	uppgick	till	76,9	(66,4)	MSEK
•	Rörelseresultatet	(EBIT)	uppgick	till	13,7	(10,4)	MSEK
•	Resultat	före	skatt	uppgick	till	12,1	(8,5)	MSEK

Under 2009 ökade nettoomsättningen med 18,4% 
jämfört med 2008. Av årets nettoomsättning avsåg 45% 
(36,8%) det första halvåret för 2010. Den ökade netto-
omsättningen härrör från försäljningsökningen av 
Mackmyra Whisky – Den Första Utgåvan, Mackmyra 
Special och Mackmyra Ambassadörsfat.

Färdigvarulagret ökades under året med 12,0 MSEK. I 
övrigt anpassades organisation och verksamhet efter 
den kraftiga volymökning Bolaget gjorde under 2008 
då nettoomsättningen ökade med hela 60 %. Detta 
medförde att rörelsens kostnader ökade med 10,5 
MSEK, varav cirka hälften härrör från råvaror och för-
nödenheter. Merparten av resterande kostnadsökning 
var hänförligt till högre personalkostnader till följd av 
flera anställda, totalt 38 (33) personer. 

helår 2008
•	Nettoomsättningen för 2008 uppgick till 66,4 (41,5) MSEK
•	Rörelsens kostnader uppgick till 66,4 (34,6) MSEK
•	Rörelseresultatet för 2008 uppgick till 10,4 (6,9) MSEK 
•	Resultatet före skatt för 2008 uppgick till 8,5 (5,2) MSEK

Den ökade nettoomsättningen under 2008 härrör från 
försäljningsökningen av Mackmyra Whisky – Den Första 
Utgåvan, Mackmyra Special och Mackmyra Reserve.

Den kraftigt ökade försäljningen medförde en klart  
högre kostnadsnivå.
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Investeringar (mSek)                  2011* 2010* 2010 2009 2008  

anläggningar kopplat till produktion och mognadslager   27,3 10,0 28,6 4,8 6,1  

investeringar kopplat till whiskyfat   1,9 3,8 7,7 4,2 5,2  

övrigt   0,6 0,7 0,7 0,3 0,5  

totalt   29,8 14,5 37,0 9,3 11,8 

*) avser delårsrapport och perioden januari–juni

InveSterIngar

Sammanställning 2008 – 2011 
Investeringarna mellan 2008 och 2011 fördelar sig  
enligt nedan tabell.

delårsrapport 2011
Investeringarna under första halvåret 2011 utgörs av 
fortsatt byggnation av Gravitationsdestilleriet, ett  
ytterligare lagerrum i Skogslagret, rökmaltanlägg-
ningen och Whiskybytorget.

Investeringarna på 29,8 MSEK till och med juni 2011 
fördelar sig på anläggningar kopplat till produktion 
och mognadslagring 27,3 MSEK, investeringar kopplat 
till whiskyfat 1,9 MSEK och övrigt 0,6 MSEK.

år 2010 (inklusive delårsrapport 2010)
Investeringarna under första halvåret 2010 utgjordes 
till största del av den första delen i Whiskybyn inklu-
derande byggnation av Skogslagret, projekteringen för 
det nya destilleriet, samt arbete med detaljplanen för 
whiskybyområdet. Investeringar för cirka 14,5 MSEK 
gjordes under första halvåret 2010. Dessa fördelar sig 
på whiskybyinvesteringar 10,0 MSEK, fat-investeringar 
för ca 3,8 MSEK och övrigt ca 0,7 MSEK. Under det 
andra halvåret 2010 påbörjades nästa fas i Whiskyby-
projektet genom köp av tomtmark och att byggnationen 
av Gravitationsdestilleriet inleddes i slutet av året. 
En stor del av investeringarna under 2010 utgjordes 
även av fat till Mackmyra Whiskys mognadslagring. 
Investeringarna på 37,0 MSEK för 2010 fördelade sig 
på anläggningar kopplat till Produktion 14,7 MSEK, 
anläggningar kopplat till mognadslagring 13,9 MSEK, 
investeringar kopplat till whiskyfat 7,7 MSEK, och  
övrigt 0,7 MSEK.
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år 2009 
Investeringar under 2009 innebar fortsatta kapacitets-
höjande satsningar i samband med lanseringen av den 
andra generationens whiskyprodukter. Denna period 
som Bolaget var inne i avslutades under 2009 och den 
nya visionen presenterades: Vision 2019. Under 2009 
startade förstudier och projektering för ökad kapaci-
tet genom en whiskyby och för internationell expan-
sion. Byggnationen av Skogslagret som är den första 
anläggningen i Whiskybyn startade i slutet av året. 
Investeringarna på 9,3 MSEK fördelade sig på anlägg-
ningar kopplat till produktion 2,3 MSEK, anläggningar 
kopplat till mognadslagring 2,5 MSEK, investeringar 
kopplat till whiskyfat 4,2 MSEK, och övrigt 0,3 MSEK.

år 2008 
Investeringar under 2008 innebar till stor del kapa-
citetshöjande satsningar i samband med lanseringen 
av den andra generationens whiskyprodukter, det vill 
säga Den Första Utgåvan, Specialserien och Mackmyra 
Gravity. Investeringar för ca 11,8 MSEK är gjordes  
under 2008. Dessa fördelar sig på anläggningar kopp-
lat till produktion 3,7 MSEK, anläggningar kopplat till 
mognadslagring 2,4 MSEK, investeringar kopplat till 
whiskyfat 5,2 MSEK, och övrigt 0,5 MSEK.

kaSSaflöde

år 2010
Kassaflödet från den löpande verksamheten 2010 var 
8,0 MSEK. Rörelsekapitalets förändring under samma 
år var -12,9 MSEK, kassaflödet till investeringar var 
-37,0 MSEK och kassaflödet från finansiering 45,1 
MSEK. Sammantaget visade 2010 på ett positivt kas-
saflöde med 3,2 MSEK.

Under 2010 har varulagret ökat med 17,2 MSEK eller 
20 %. En kassaflödesanalys för de två senaste åren kan 
ses i årsredovisningen för 2010 på sida 67.

år 2009 
Kassaflödet från den löpande verksamheten var 14,8 
MSEK. Rörelsekapitalets förändring under 2009 var 
-5,3 MSEK, kassaflödet till investeringar var -7,7 MSEK 
och kassaflödet från finansiering 1,5 MSEK. 2009 års 
kassaflöde uppgick till -0,1 MSEK.

Under 2009 har varulagret ökat med 14,4 MSEK eller 
20%. En kassaflödesanalys för 2009 kan ses i årsredo-
visningen 2010 på sida 67.

år 2008 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
9,3 MSEK. Rörelsekapitalets förändring under 2008 var 
–17,2 MSEK, kassaflödet till investeringar var -9,8 MSEK 
och kassaflödet från finansiering uppgick till 8,4 MSEK. 
2008 års kassaflöde uppgick därmed till -9,3 MSEK. Un-
der 2008 ökade varulagret med 10,2 MSEK eller 16%.

eget kapItal och Skulder 

år 2011– delårsrapport 2011  
(januari – juni, sex månader)
Under perioden har Bolaget tillförts totalt 34,4 MSEK 
i externa lån, varav 19,4 MSEK utgörs av banklån, 
varefter de långfristiga skulderna uppgick till 105,3 
MSEK per 2011-06-30. Det egna kapitalet uppgick per  
2011-06-30 till 96,4 MSEK.

år 2010
Det egna kapitalet uppgick vid utgången av 2010 till 
98,3 MSEK. Skulderna uppgick vid utgången av 2010 
till 128,4 MSEK. De långfristiga skulderna uppgick 
till 105,3 MSEK och inkluderar banklån samt lån, 
17,8 MSEK, som är upptagna från egna fat-kunder för 
finansiering av respektive fat sträcker sig tills reser-
veringen har avslutats. Detta sker tidigast tre år från 
teckningstillfället och lånen som inte är räntebärande 
betraktas som långfristiga skulder.

För byggnationen av Gravitationsdestilleriet, initiala 
tomtköp, samt för internationella marknadssatsningar 
genomfördes en större finansiering under 2010 om 
71,0 MSEK fördelat på aktieemissioner 21,0 MSEK och 
lån från kreditinstitut 50,0 MSEK. 

år 2009 
Det egna kapitalet uppgick vid utgången av 2009 
till 62,0 MSEK. Skulderna uppgick vid utgången av 
2009 till 83,7 MSEK. Lån, 18,4 MSEK som är upptagna 
från Reservekunder för finansiering av respektive fat 
sträcker sig tills reserveringen har avslutats. Detta sker 
tidigast tre år från teckningstillfället, lånen som är icke 
räntebärande betraktas som långfristiga skulder.

år 2008 
Det egna kapitalet uppgick vid utgången av 2008 till 
54,2 MSEK. Skulderna uppgick vid utgången av 2008 
till 76,6 MSEK. Lån, 18,4 MSEK som är upptagna från 
Reservekunder för finansiering av respektive fat 
sträcker sig tills reserveringen har avslutats. Detta sker 
tidigast tre år från teckningstillfället, lånen betraktas 
som långfristiga skulder och är icke räntebärande.

kommentarer till den finansiella informationen



XXX kommentarer till den finansiella informationen 33

fInanSIell StällnIng och eget kapItal 2011-08-31
I sammanställningen nedan framgår Bolagets skuld-
sättning och eget kapital. Per 2011-08-31 uppgick lik-
vida medel till 8,0 MSEK och outnyttjad checkkredit 
uppgick till 5,0 MSEK. I det längre perspektivet kom-
pletteras med extern finansiering, se nedan.

Bolaget har under 2011 tillförts totalt 12,6 MSEK i rik-
tade nyemissioner till och med 2011-08-31. Totalt eget 
kapital uppgick därmed till 105,8 MSEK per 2011-08-31. 
Därefter har ytterligare 10,0 MSEK tillförts, även des-
sa i form av riktade nyemissioner. Se även beskrivning 
under ”Riktade emissioner under 2011” på sida 46.

Bolagets långfristiga skulder uppgick per 2011-08-31 
till 107,6 MSEK varav 72,9 upptagits mot säkerhet i  
företags- och fastighetsinteckningar om 66,0 MSEK 
respektive 30,0 MSEK. Av Bolagets långfristiga blanco-
krediter per 2011-08-31, 34,7 MSEK, avser 18,0 MSEK 
lån från kunder för finansiering av whiskyfat. Dessa 
lån förfaller successivt i takt med att faten färdig-
lagrats och whiskyn levereras till kund vilket sker tidi-
gast tre år från skuldens uppkomst. Lånen som är icke 
räntebärande och betraktas som långfristiga skulder.

Bolaget har fått lånelöften på motsvarande ytterligare 
100 MSEK utöver skulderna nedan. Det utökade kre-
ditutrymmet avses att användas till expansion såsom 
beskrivs i bolagsbeskrivningen. Denna finansiering 
krävs även för att Bolagets planer på lång sikt ska 
kunna fullföljas.

SkuldSättnIng och eget kapItal (mSek) 2011-08-31  
kortfristiga skulder 22,3
 varav mot säkerhet 2,0
 varav blancokrediter 20,2 

långfristiga skulder 107,6 
 varav mot säkerhet 72,9 
 varav blancokrediter 34,7

eget kapital 
aktiekapital 3,1 
reservfond 34,7 
fritt eget kapital  68,0 
totalt 105,8

nettoskuldsättning  
likvida medel 8,0 
likviditet 8,0 
 kortfristiga fordringar 8,8 
 kortfristiga bankskulder 2,0 
andra kortfristiga skulder 20,3    
kortfristiga skulder 22,3 
 netto kortfristig skuldsättning 5,5 
 långfristiga banklån 57,8 
andra långfristiga lån 49,8  
 varav icke räntebärande 18,0 
långfristig skuldsättning 107,6 
nettoskuldsättning 113,1 

väSentlIga förändrIngar I BolagetS fInanSIella 
StällnIng eller StällnIng på marknaden
Såsom framgår av bolagsbeskrivningen har Bolaget efter 
2011-06-30 tillförts totalt 22,6 MSEK i nytt kapital i form 
av riktade emissioner genomförda till och med okto-
ber 2011.

I december 2011 har Bolaget tillförts cirka 53 MSEK efter 
emissionskostnader genom den företrädesemission 
som genomfördes under november 2011. Då företrädes-
emissionen övertecknades med cirka 17 procent erhöll 
Bolaget ytterligare cirka 9 MSEK genom att Bolaget 
utnyttjade del av det bemyndigande om nyemission av  
aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 
som erhölls vid extra bolagsstämma den 6 oktober 2011.

Vidare har Bolaget erhållit lånelöften om total 100 
MSEK från bank, Norrlandsfonden och ALMI Gävleborg. 

Härutöver har inte några väsentliga förändringar in-
träffat i Bolagets finansiella ställning eller ställning på 
marknaden efter den senast avgivna delårsrapporten 
för perioden januari – juni 2011.

rörelSekapItal
Bolagets befintliga rörelsekapital är i dagsläget till-
räckligt för de aktuella behoven. Med de aktuella be-
hoven avses det behov av rörelsekapital som bedöms 
föreligga inom en tidsperiod om 12 månader från da-
terandet av bolagsbeskrivningen. Bolagets behov av 
rörelsekapital tillgodoses dels genom emissionerna 
i november 2011 vilka tillförde cirka 62 MSEK efter 
emissionskostnader, dels genom riktade emissioner 
om totalt 22,6 MSEK under oktober 2011 samt genom 
100 MSEK i extern finansiering i form av lånelöften.
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StyrelSeledamöter, ledande  
BefattnIngShavare och revISor

Bolagets styrelse och ledande befattningshavare utgörs av nedan presenterade personer. Styrelsen består av repre-
sentanter för Huvudägarna samt ledamöter med omfattande företagar- och branscherfarenhet. Styrelsen är vald till 
och med nästa årsstämma, vilken är planerad till våren 2012. Innehav, vilket avser eget samt via bolag och familj, är 
avstämt 2011-10-20.

StyrelSe

ulf mattsson
styrelseordförande 
född 1964.  
innehav 15 000 b-aktier,
1 reservefat.

clas eriksson 
född 1949.  
innehav 420 b-aktier,  
1 reservefat.

david hedman 
född 1974.  
inget aktieinnehav.

carl-johan kastengren 
född 1967.  
innehav 18 000 a-aktier,  
41 993 b-aktier,
6 reservefat.

carl klingberg 
född 1961.  
innehav 32 000 b-aktier,
7 reservefat.

malin lövemark 
född 1969.  
innehav 19 000 a-aktier, 
32 288 b-aktier,  
3 reservefat.

Styrelsens adress
mackmyra svensk Whisky ab
att: styrelsen
Wallingatan 2
111 60 stockholm

verkStällande lednIng

magnus dandanell
vd
född 1967.
innehav 29 650 a-aktier, 10 389 b-aktier,  
3 reservefat och 2 gravityfat

rikard lundborg
vvd, marknadsdirektör, projektledare mackmyra international
född 1968. 
innehav 33 000 a-aktier, 60 400 b-aktier, 4 reservefat

jonas Berg
produktionsdirektör, projektledare mackmyra Whiskyby
född 1966. 
innehav 33 000 a-aktier, 41 102 b-aktier,  
7 reservefat

ulf Söderlund
cfo
född 1964.
inget aktieinnehav. 

övriga ledande befattningshavare består av :
sara carlsson, supply chain-ansvarig
angela d’orazio, master blender
johanna harrysson, produktionschef
mikael mossvall, försäljningschef  
susanne tedsjö, kommunikationschef
lotta åkesson, eventchef

revISor
bolagets revisor: öhrlingspricewaterhousecoopers ab

huvudansvarig revisor: hans boberg, auktoriserad  
revisor

medpåtecknande revisor: annika Wedin, auktoriserad revisor

särskild information om styrelsen och verkställande ledning
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SärSkIld InformatIon om StyrelSen 
och verkStällande lednIng

särskild information om styrelsen och verkställande ledning

erfarenhet av företagSlednIng och  
huvuduppdrag de SenaSte fem åren

ulf mattsson, Civilekonom PMD, Harvard Business 
School. Ulf är nytillträdd styrelseordförande sedan  
bolagsstämman 6 oktober 2011. 

Andra nuvarande uppdrag; VD för Gambro till och 
med 1 november 2011, styrelseordförande för Acade-
media, styrelseledamot i Sanitec, Gambro och Pahlen, 
samt Industriell rådgivare till EQT. Tidigare uppdrag; 
VD för Capio AB (publ.), VD för Mölnlycke Health Care 
AB, President & CEO Domco Tarkett Inc.(publ.), Sty-
relseordförande för Securitas Direct AB. (publ.), Sty-
relseordförande Flextrus AB, styrelseledamot i Q-Med 
(publ.), Nybron AB och Pelly Industrier AB. 

clas eriksson, Jur. Kand., Stockholms Universitet, har 
varit styrelsemedlem i Mackmyra i två omgångar. Han 
valdes in till det nuvarande uppdraget på den ordina-
rie årsstämman i juni 2009. Clas pensionerade sig den 
1 mars 2011 och arbetar numera som konsult. Innan 
sin pensionering upprätthöll Clas en tjänst som stf 
koncernchef och vice VD på Lantmännen ek. för. Clas 
hade också det operativa ansvaret för affärsområde 
Maskin samt Lantmännens M&A-aktiviteter. Clas var 
också aktiv i ett antal styrelser, bland annat i Swecon 
AB (ordf) samt Swecon Baumachinen GmbH (ledamot). 
Efter sin pensionering har Clas fortsatt som ledamot i 
Swecon Baumachinen och AS Faktor AB.

Huvuduppdrag de senare fem åren: stf koncernchef 
och vice VD på Lantmännen ek. för.

david hedman, Civilekonom, Handelshögskolan i Stock-
holm, valdes in i styrelsen vid den ordinarie årsstäm-
man i maj 2011 och är en av grundarna till klädföretaget 
WeSC. I tio år var han en av de drivande krafterna till 
bolagets utveckling från idé till börsnoterat företag 
med verksamhet i 22 länder. David jobbar idag som 
investerare och managementkonsult med inriktning 
mot små- och medelstora tillväxtbolag samt interna-
tionaliseringsprocesser.

Huvuduppdrag de senare fem åren:
2009– : Egen investeringsverksamhet samt konsult i det 
egna bolaget DH Consulting AB
2007–2009: VD We International AB och vice VD WeSC 
(publ.) AB
–2007: Grundare och CFO, We International AB

carl johan kastengren, Civilingenjör, KTH, är styrelse-
medlem sedan 1999 och är en av grundarna till Mackmy-
ra. Han har under lång tid haft olika befattningar i Gilles-
vik AB koncernen, en fastighets- och investmentkoncern 
och i samband med dessa befattningar varit och är sty-
relsemedlem/ordförande/VD i ett flertal dotterbolag.

Huvuduppdrag de senare fem åren:
2004– : VD och styrelseledamot inom Gillesvik AB  
koncernen, årsomsättning ca 250 MSEK 
–2004 Förvaltningschef och styrelseledamot inom Gil-
lesvik AB koncernen

Andra uppdrag är bland annat VD och styrelseledamot i 
EFIB AB, styrelseledamot i Fastighetsägarna Stockholm 
och ledamot av Hyresnämnden. Tidigare uppdrag är 
bland annat som styrelseledamot i IVT Industrier AB.

carl klingberg, Civilekonom, Handelshögskolan i 
Stockholm, är styrelsemedlem sedan 2004. Carl har 
under de senaste 15 åren verkat som medgrundare och 
arbetat som VD och/eller styrelseledamot för flertalet 
internetbaserade verksamheter såsom Scandinavia 
Online/Passagen, Resfeber, Tradera och Avanza, med 
flera. Som VD för Ongame/bwin Games AB arbetade 
Carl med en av världens absolut största leverantörer 
av internetpoker, som förutom egna tjänster till kon-
sumenter även utvecklar och tillhandahåller teknologi 
och kringtjänster till ett stort antal globala pokerope-
ratörer. Idag verkar Carl som rådgivare åt mindre och 
medelstora bolag i operativa och strategiska frågor 
rörande ledning och marknadsföring.  

Huvuduppdrag de senare fem åren:
2001– : Managementkonsult i det egenägda bolaget 
Pay & Pray AB
2006–2010: VD för Ongame/bwin Games AB
2011– : Styrelseledamot i Scandinavian WeldTech AB

malin lövemark, Civilingenjör, KTH. Malin har varit 
styrelsemedlem i Mackmyra i två omgångar. Hon val-
des in till det nuvarande uppdraget på den ordinarie 
årsstämman i juni 2010. Malin är en av grundarna till 
Mackmyra och arbetar som affärsutvecklare på fastig-
hetsbolaget Atrium Ljungberg AB. 

Huvuduppdrag de senaste fem åren:
2008– : Affärsutvecklare på Atrium Ljungberg AB
1999–2008: Affärsansvarig för fastighetsinvesteringar 
och projektutveckling på AP Fastigheter AB
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magnus dandanell, Civilingenjör, KTH,  är en av grun-
darna och har arbetat som VD i Mackmyra sedan 1999. 
Detta är också huvuduppdraget de senaste fem åren.

rikard lundborg, Civilingenjör, KTH, är en av grundar-
na och har arbetat som Marknadsdirektör och VVD 
i Mackmyra sedan 1999. Detta är också huvudupp-
draget de senaste fem åren. Sedan 2010 leder Rikard 
projektet med Mackmyras internationella marknads-
expansion.

jonas Berg, Civilingenjör, KTH, är en av grundarna, var 
projektledare för den första destilleribyggnationen och 
produktionschef vid destilleriet under uppstartsåren. 
Efter en fyraårig sejour som arbetschef hos sin tidigare 
arbetsgivare PEAB tog Jonas 2008 jobbet som projekt-
ledare för Mackmyra Whiskyby som idag även innebär 
ett helhetsansvar för hela produktionen.

Huvuduppdrag de senare fem åren:
2008– : Produktionsdirektör och projektledare för 
Mackmyra Whiskyby
2004–2008: Arbetschef för PEAB bostäder i Stock-
holm. Årsomsättning inom ansvarsområdet ca 300 
MSEK. Totalt 12 års erfarenhet på olika befattningar 
PEAB AB, bland annat Platschef och Projektledare.

ulf Söderlund, Ekonom, Stockholms Universitet. Ulf 
har en bakgrund som revisor vid Deloitte och därefter 
gedigen erfarenhet av finansiell styrning i rollen som 
CFO, främst inom internationell tillverkningsindustri 
och såväl privata som publika bolag

Huvuduppdrag de senare fem åren:
2011 (aug)– : CFO vid Mackmyra
2001–2011: CFO vid Sundström Safety AB

ekonomISk vandel
Ingen av Bolagets styrelseledamöter eller ledande 
befattningshavare är de senaste fem åren dömd i be-
drägerirelaterade mål, varit funktionär i bolag som 
försatts i konkurs eller likvidation eller varit inblan-
dad i konkursförvaltning, varit anklagad och/eller fått 
sanktioner av myndigheter eller godkända yrkessam-
manslutningar eller förbjudits av domstol att ingå som 
medlem av ett bolags lednings- eller kontrollorgan.

erSättnIngar tIll StyrelSeledamöter, ledande 
BefattnIngShavare och perSonal
Medeltalet anställda var vid utgången av första halv-
året 2011 47 heltidsanställda. För Bolagets anställda 
finns kollektivavtal med Livsmedelsarbetareförbundet 
och Unionen som styr uppsägningstid och pensions- 
ersättningar. Undantaget är Verkställande Ledning som 
har separata avtal men med liknande villkor som i kol-
lektivavtalet för tjänstemän. För Verkställande Ledning 
finns dock sex månaders ömsesidig uppsägningstid. 
De ledande befattningshavarna inklusive övrig ledning 
har ett incitamentsprogram där överträffande av bud-
get och ett antal nyckelmål medför en rörlig ersättning 
motsvarande upp till tre extra månadslöner.

Till styrelsen utgår ersättning enligt beslut vid respekti-
ve årsstämma. På de senaste årsstämmorna var beslutet 
att ersättningen fyra basbelopp fördelas inom styrelsen. 
Se ersättningarna specificerade i not 5 i årsredovisningen 
sida 69. Inga optioner finns utställda. Förutom ovan 
nämnda ersättningar finns inga särskilda förmåner för 
tiden efter det att uppdragets avslutats för styrelseleda-
möter, ledande befattningshavare eller personal.

famIljeBand
Mellan styrelseledamöter, ledande befattningshavare 
och revisor finns inga familjeband förutom att styrelse-
ledamoten Malin Lövemark och VVD Rikard Lundborg 
är samboende. De åtta grundarna är fördelade på fyra 
familjer, varav tre par är gifta och ett par sambor. Gil-
lesvik AB koncernen är familjen Kastengrens företag. 
Övriga grundare har inga intressen i detta. Styrelse-
ledamoten Carl Klingberg är son till Rolf Klingberg, en 
av Huvudägarna. Rolf Klingberg är bror till Tage Kling-
berg som äger Mackmyra Bruk och är Bolagets hyres-
värd för destillerianläggningen på Mackmyra Bruk. 
Han är även större aktieägare. 

potentIella IntreSSekonflIkter
Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har 
något intresse som kan stå i strid med Bolagets intressen.
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ruBrIk

tIllStånd
Bolaget innehar sedan 1999 alla nödvändiga tillstånd 
för tillverkning, lagring, partihandel och export av sprit-
drycker, samt serveringstillstånd för provningsverksam-
heten.  Under hösten 2010 besökte Livsmedelsverket 
fyra av Bolagets anläggningar och gav sitt godkännande. 
Skatteverket, som administrerar godkännande av 
skatteupplag och från 1 januari 2011 har Sveriges till-
synsansvar för alkoholtillverkning, utförde en större in-
spektion under hösten 2010 med ett godkänt resultat. 
De gick igenom Bolagets alkoholskatteadministration 
de senaste åren, samt rutiner vid försäljning. I sam-
band med driftstart av det nya destilleriet och för kom-
mande kompletterande verksamheter ska även dessa 
godkännas av respektive myndigheter.

mIljöInformatIon
Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt 
miljöbalken avseende framställning av destillerade 
spritdrycker. Utsläpp från tillverkningsverksamheten 
avser i huvudsak kornrester från mäskningssteget, 
avloppsvatten från rengöring av utrustning samt eta-
nolemissioner. Bolaget har tillstånd enligt Miljöbalken 
för sin verksamhet. Bolaget arbetar efter en miljöplan 
med egenkontroll som utarbetats i samråd med till-
synsmyndigheten. I samband med driftstart av det nya 
destilleriet och för kommande kompletterande verk-
samheter ska även dessa godkännas av respektive 
myndigheter.

ImmaterIella frågor 
Bolaget har skyddat sitt namn genom varumärkes-
registrering inom EU, USA, Japan och Kina och ett  
antal övriga länder. Bolaget har också skyddat de  
domäner som bedöms som intressanta, till exempel 
mackmyra.se och mackmyra.com.

förSäkrIngar
Bolagets strategi för riskhantering är att i första hand 
ha rutiner och förebyggande åtgärder för att minimera 
risker. Exempel på det är att mognadslagren är brand-
skyddade och brandcellsindelade alternativt belägna 
på olika platser. Anläggningarna har ett anpassat skal-
skydd och larm. Därtill tas det nya Gravitydestilleriet i 
drift vid årsskiftet 2011/2012 vilket innebär att Bolaget 
då har två produktionsanläggningar placerade på två 
olika platser vilket kan anses minska sårbarheten för 
mer omfattande produktionsstörningar. Bolaget har 
därutöver en anpassad försäkring som täcker risker i 
verksamheten och ger en betryggande grundsäkerhet 
för kontinuiteten. I grunden finns en företagsförsäk-

ring med ansvarsförsäkring på de marknader där Bo-
laget agerar. Därtill har produktionsanläggningarna 
och mognadslagren en omfattande brandförsäkring 
och tillgreppsförsäkring. Bolaget har en avbrottsför-
säkring vid händelse av längre produktionsbortfall 
som även täcker försäljningsvärdet för flaskor på väg 
ut till försäljning.

väSentlIga avtal 
Bolaget är inte bundet eller beroende av avtal som är 
avgörande för Bolagets verksamhet. 

Bolaget har tecknat köpeavtal avseende cirka tre hek-
tar mark för de initiala anläggningarna i Mackmyra 
Whiskyby samt har ett optionsavtal med Gävle kommun 
för framtida köp av nödvändig tillkommande mark. 
För området där Whiskybyn är belägen gäller detalj-
plan fastställd i mars 2010. 

Bolaget har under 2010 ingått avtal med Fastec  
Sverige AB angående bland annat uppförandet av det 
nya destilleriet. Slutbesiktning av projektet planeras 
till den 20 februari 2012.

Bolaget hyr bland annat lokaler på Mackmyra Bruk i 
Valbo där Bolagets destilleri är beläget. Hyresavtalet 
och vissa andra därtill hörande avtal löper till och med 
den 31 december 2016. 

Bolagets marknadskontor är beläget i Stockholm och 
hyresavtalet beträffande marknadskontoret löper till 
och med den 30 september 2013.    

Bolaget hade per den 17 oktober 2011 lån om samman-
lagt ca 62 MSEK hos Swedbank AB. Av lånen löper ca 17,1 
MSEK till 2020, ca 9,6 MSEK löper till 2021 och 200 TSEK 
löper till 2011. Samtliga nämnda lån amorteras löpande. 
Amorteringsplan för övriga lån bestäms i samråd med 
banken. Swedbank AB har säkerhet i Bolagets fastighet 
Gävle Kungsbäck 2:17 genom en fastighetsinteckning 
om 20 MSEK. Bolaget har som säkerhet för lånen även 
lämnat företagsinteckningar om sammanlagt 61 MSEK 
med bästa rätt till Swedbank AB. Vidare har Mackmyra 
lämnat en fastighetsinteckning om 10 MSEK i fastighe-
ten Gävle Kungsbäck 2:17 samt en företagsinteckning om  
5 MSEK inom 66 MSEK till Norrlandsfonden.

Bolaget har avtal med Systembolaget avseende för-
säljning av Bolagets produkter till Systembolaget. Vid 
försäljning av produkter till Systembolaget tillämpas 
Systembolagets Allmänna Inköpsvillkor.  
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tranSaktIoner med närStående
Spiritum Spritaktiebolag ägs gemensamt av Grundarna. 
Spiritum Spritaktiebolag har i två riktade emissioner 
tecknat aktier i syfte att vidareförsälja aktierna till all-
mänheten, som samtidigt har kunnat reservera sig för 
whiskyfat (så kallade whiskyambassadörer).

Huvudägarna har lånat ut sammanlagt 10 MSEK till 
Bolaget.

En stor del av det korn som används i Bolagets verk-
samhet odlas av Rolf Klingberg på Strömsta Säteri. 
Kornet köps av Lantmännen som säljer det till Viking 
Malt, som i sin tur mältar kornet för Bolagets räkning. 
Rolf Klingberg är far till styrelseledamoten Carl Kling-
berg. Svenska Lantmännen Ek. för är större aktieägare 
i Bolaget.

överenSkommelSer och avtal
De åtta grundarna har var och en, under 12 månader 
efter handelsstart på First North, åtagit sig att stå kvar 
med sitt direkta ägande, tillsammans 186 800 A-aktier 
och 290 940 B-aktier.

rättSlIga förfaranden (tvISter)
Bolaget är inte och har inte varit part i några rättsliga 
förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu 
icke avgjorda ärenden eller sådana som Bolaget är 
medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv 
månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna 
få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning 
eller lönsamhet. 



BolagSInformatIon

BolagSInformatIon 
Bolagets organisationsnummer är 556567-4610. Bola-
get registrerades vid Patent- och Registreringsverket 
den 9 mars 1999. Bolagets associationsform regleras 
av Aktiebolagslagen. 

redovISnIngSprIncIper
Årsredovisningarna har upprättats enligt årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

BolagSStyrnIng
Bolagsstyrningen av Mackmyra sker via bolagsstäm-
man, styrelsen och verkställande direktören i enlighet 
med Aktiebolagslagen, bolagsordningen nedan och 
övriga tillämpliga regler. Bolagets revisorer, som utses 
av bolagsstämman, granskar Bolagets redovisning och 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
av Bolaget. Nomineringskommittén, utsedd av Huvud-

ägarna, bereder förslag till bolagsstämman inför bland 
annat val av styrelse och revisorer, samt ersättning till 
desamma. Ersättningskommittén, utsedd av styrelsen, 
bereder förslag till styrelsen inför bland annat ersätt-
ning till verkställande ledning och årlig löneram för 
Bolaget.

Styrelsen håller fyra ordinarie och ett konstituerande 
möte per år, samt extra möten efter behov.

Den operativa styrningen av Bolaget sker genom den 
verkställande direktören och av denne ledda verkstäl-
lande ledningen. 

Mackmyra tillämpar inte svensk kod för bolagsstyr-
ning, men har som ambition att successivt anpassa sin 
bolagsstyrning (under en treårsperiod) för att senare 
kunna följa koden i alla dess delar. 

XXX40 bolagsinformation



bolagsinformation

ruBrIk



BolagSordnIng

BolagSordnIng
Nedan följer gällande bolagsordning som antogs vid 
årsstämman 2011-05-24.

Bolagsordning mackmyra Svensk Whisky aB

§1. firma
bolagets firma är mackmyra svensk Whisky ab (publ).

§2. säte
styrelsen ska ha sitt säte i gävle kommun.
styrelsens bolagsstämma kan avhållas, förutom i gävle, 
även i stockholm.

§3. verksamhet
bolaget ska driva tillverkning och partihandel av sprit-
drycker, konsult och utbildningsverksamhet, samt idka 
därmed förenlig verksamhet.

§4. aktiekapital
aktiekapitalet ska vara lägst 2 000 000 kronor och högst  
8 000 000 kronor.

beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvitt-
ningsemission ge ut nya aktier av serie a och serie b, ska 
ägare av aktier av serie a och serie b äga företrädesrätt att 
teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det 
antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädes-
rätt). aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt 
ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär 
företrädesrätt). om inte sålunda erbjudna aktier räcker 
för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt 
ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till 
det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan 
ske genom lottning.

beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvitt-
ningsemission ge ut aktier endast av serie a eller serie b, 
ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av se-
rie a eller serie b, äga företrädesrätt att teckna nya aktier 
i förhållande till det antal aktier de förut äger.
beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvitt-
ningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler 
har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptio-
ner som om emissionen gällde de aktier som kan komma 
att nytecknas på grund av optionsrätten respektive före-
trädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen 
gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas 
ut mot.

vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning 
i möjligheten att fatta beslut om kontantemission med av-
vikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya 
aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det an-
tal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. därvid 
ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya 
aktier av samma aktieslag. vad nu sagts ska inte innebära 
någon inskränkning i möjligheten att genom fondemis-
sion, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut 
aktier av nytt slag.

§5. antal aktier 
antalet aktier ska vara lägst 2 000 000 och högst  
8 000 000. aktierna ska utges i två serier – serie a och 
serie b. a-aktierna ska medföra en (1) röst under det 
att b-aktierna ska medföra en tiondels (1/10) röst.  
a-aktierna kan utges till ett antal av högst 400 000 och 
b-aktierna till ett antal av högst 7 600 000.

§6. styrelse
styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter 
med högst fyra suppleanter. ledamöterna och supplean-
terna väljs varje år på årsstämma för tiden intill slutet av 
nästa årsstämma.

§7. revisor 
för granskning av bolagets årsredovisning och räken-
skaperna samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning utses en auktoriserad revisor, eller registrerat 
revisionsbolag, med högst en revisorssuppleant.

§8. kallelse
kallelse till bolagsstämma ska göras genom annonse-
ring i post- och inrikes tidningar och genom att kallelsen 
hålls tillgänglig på bolagets webbplats. att kallelse skett 
ska annonseras i svenska dagbladet. kallelse till ordina-
rie bolagsstämma och kallelse till extra bolagsstämma 
där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att be-
handlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra 
veckor före stämman. kallelse till annan extra bolags-
stämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två 
veckor före stämman.
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för att få deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma ska 
aktieägare vara upptagen i utskrift av hela aktieboken av-
seende förhållandena fem vardagar före stämman, dels 
göra anmälan hos bolaget den dag som anges i kallelse 
till stämman. denna dag får ej vara söndag, annan helg-
dag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton 
och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

aktieägare eller ombud för aktieägare får vid bolagsstäm-
ma medföra högst två biträden. biträde åt aktieägare får 
medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren i för-
väg anmält antalet biträden till bolaget. sådan anmälan 
ska göras senast då anmälan för aktieägares deltagande 
vid bolagsstämma ska vara gjord.

§9. årsstämma
årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räken-
skapsårets utgång  

på årsstämman ska följande ärenden behandlas:

val av ordförande vid stämman1. 
godkännande av dagordning2. 
upprättande och godkännande av röstlängd3. 
val av en eller två justeringsmän4. 
prövning av om stämman blivit behörigen samman-5. 
kallad
framläggande av årsredovisningen och revisionsbe-6. 
rättelsen
beslut7. 

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräk-
ningen,

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller för-
lust enligt den fastställda balansräkningen samt

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verk-
ställande direktör
fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn8. 
val av styrelseledamöter och suppleanter9. 
val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter 10. 
när sådant val ska förrättas enligt aktiebolagslagen
annat ärende, som stämman ska behandla enligt ak-11. 
tiebolagslagen eller bolagsordningen. 

§10. räkenskapsår
bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§11. avstämningsförbehåll 
bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämnings-
register enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finan-
siella instrument.
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Nedan sammanfattas vissa svenska skatteregler 
som aktualiseras med anledning av Mackmyras in-
troduktion på First North avseende fysiska perso-
ner och aktiebolag som är obegränsat skattskyldiga 
i Sverige, om inte annat anges. Sammanfattningen 
är baserad på nu gällande lagstiftning och är endast  
avsedd som generell information. 

Avsikten med denna information är att delge inves-
terare de svenska skattenormerna som är aktuella i 
samband med innehav av aktier i ett svenskt företag. 
Varje aktieägare bör rådfråga skatterådgivare för  
information om speciella skattekonsekvenser som  
ägande av aktier kan medföra.

Sammanfattningen behandlar inte:
Situationer då aktier innehas som lagertillgång i •	
näringsverksamhet,
Situationer då aktier innehas av handels- eller •	
kommanditbolag,
Aktier som innehas av fysiska personer som  •	
anses obegränsat skattskyldiga i Sverige på grund 
av reglerna om väsentlig anknytning,
De särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst •	
(inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) och 
utdelning i bolagssektorn som kan bli tillämpliga 
då investeraren innehar aktier i Mackmyra som 
anses vara näringsbetingade¹,
De särskilda regler som i vissa fall kan bli tillämp-•	
liga på aktier som definieras som kvalificerade 
andelar i bolag som är eller har varit så kallat få-
mansföretag eller på aktier som förvärvats med 
stöd av sådana aktier,
Utländska företag som bedriver verksamhet från •	
fast driftsställe i Sverige eller utländska företag 
som varit svenska företag.

Vidare gäller särskilda skatteregler för vissa speciella 
företagskategorier (ex stiftelser och ideella föreningar). 
Den skattemässiga behandlingen av ett aktieinnehav 
för varje enskild aktieägare beror till viss del på den-
nes speciella situation. Varje aktieägare bör rådfråga en 
skatterådgivare om de skattekonsekvenser som erbju-
dandet kan medföra för dennes del, inklusive tillämp-
ligheten och effekten av utländska skatteregler och 

dubbelbeskattningsavtal. Sammanfattningen nedan är 
baserad på antagandet att aktierna i Mackmyra, från 
ett skattemässigt perspektiv, anses vara ”marknads- 
noterade”. Någon garanti för att aktierna kommer att an-
ses vara marknadsnoterade kan dock inte lämnas här.

BeSkattnIng I SverIge 
För aktieägare i Mackmyra och som avyttrar aktier i 
Mackmyra efter en introduktion på First North aktua-
liseras kapitalvinstbeskattning det år avyttring sker. 
Detta innebär att det för den enskilde aktieägaren kan 
uppstå antingen en skattepliktig kapitalvinst eller en 
avdragsgill kapitalförlust. 

Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som 
skillnaden mellan ersättningen för de avyttrade aktier-
na, efter avdrag för försäljningsutgifter, och omkost-
nadsbeloppet. Med omkostnadsbelopp avses i normal-
fallet utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter). 
Omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av samma slag 
och sort läggs samman och beräknas gemensamt med 
tillämpning av genomsnittsmetoden vilket innebär att 
man erhåller ett genomsnittligt omkostnadsbelopp för 
samtliga aktier av samma slag och sort. Vid försäljning 
av marknadsnoterade aktier får alternativt schablon- 
metoden användas. Det innebär att omkostnadsbeloppet 
får bestämmas till 20 procent av försäljningsersättningen 
efter avdrag för försäljningsutgifter. 

BeSkattnIng av fySISka perSoner
För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga 
i Sverige beskattas kapitalinkomster såsom räntor, ut-
delningar och kapitalvinster i inkomstslaget kapital. 
Skattesatsen i inkomstslaget kapital är 30 procent. Ka-
pitalförlust på marknadsnoterade aktier får dras av fullt 
ut mot skattepliktiga kapitalvinster som uppkommer 
samma år dels på aktier, dels på marknadsnoterade 
värdepapper som beskattas som aktier (dock inte ande-
lar i investeringsfonder som innehåller endast svenska 
fordringsrätter, så kallade räntefonder). Av kapitalför-
lust som inte dragits av genom nu nämnda kvittnings-
möjlighet medges avdrag i inkomstslaget kapital med 
70 procent av förlusten.

BeSkattnIng I SverIge
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¹ annika berg, jonas berg, astrid dandanell, magnus dandanell,  
carl-johan kastengren, jennie kastengren, rikard lundborg och  
malin lövemark inklusive grundarnas gemensamma ägarbolag spiritum 
spritaktiebolag ab och familjen kastengrens investeringsbolag gil-
lesvik ab koncernen
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Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital med-
ges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och  
näringsverksamhet samt mot fastighetsskatt och 
kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion medges 
med 30 procent av den del av underskottet som inte 
överstiger 100 000 kr och 21 procent av det återstå-
ende underskottet. Underskott kan inte sparas till  
senare beskattningsår.

BeSkattnIng av aktIeBolag
För aktiebolag beskattas samtliga inkomster, inklusive 
kapitalinkomster, i inkomstslaget näringsverksamhet 
med 26,3 procent skatt.
 
Avdrag för kapitalförlust på aktier medges endast 
mot kapitalvinster på aktier och andra värdepapper 
som beskattas som aktier. Skulle en kapitalförlust på  
aktier uppkomma och som inte har kunnat utnyttjas 
ett visst beskattningsår, får den sparas och dras av 
mot kapitalvinster på aktier och andra värdepapper, 
delägarrätter, som beskattas som aktier under efter-
följande beskattningsår utan begränsningar i tiden.

Om en kapitalförlust inte kan dras av hos det företag 
som gjort förlusten, kan den dras av mot kapitalvin-
ster på aktier och andra värdepapper som beskattas 
som aktier hos ett annat företag i samma koncern, om 
det föreligger koncernbidragsrätt mellan företagen 
och båda företagen begär det vid samma års taxering.

Särskilda skatteregler kan vara tillämpliga på vissa 
företagskategorier, såsom investeringsfonder och in-
vestmentföretag.

aktIeägare Som är BegränSat SkattSkyldIga I 
SverIge
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige 
och som erhåller utdelning på aktier i svenskt aktie-
bolag innehålls i normalfallet kupongskatt på utdel-
ningsbeloppet. Huvudregeln är att kupongskatt uttas 
med 30 procent men kan vara reducerad genom dubbel-
beskattningsavtal med det land där den begränsat 
skattskyldige anses vara skattskyldig. Vardera sådan 
person bör kontrollera vad som gäller i det enskilda 
fallet.

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige 
och inte bedriver verksamhet från fast driftsställe i 
Sverige kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige 
vid avyttring av aktier. Aktieägaren kan dock bli före-
mål för beskattning i sin hemviststat enligt de skatte-
regler som gäller i denna hemviststat.

Enligt en särskild regel kan dock fysiska personer 
som är begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål 
för kapitalvinstbeskattning i Sverige vid avyttring 
av svenska aktier, om de vid något tillfälle under det  
kalenderår då avyttring sker eller under de före- 
gående tio kalenderåren har varit bosatta i Sverige  
eller stadigvarande vistats här. Tillämpligheten av 
denna regel är dock i flera fall begränsad genom dub-
belbeskattningsavtal mellan Sverige och den stat i  
vilken aktieägaren har sin hemvist.   
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Mackmyras huvudägare är Bolagets Grundargrupp, 
Lantmännen Ek. För. och Familjen Rolf Klingberg.  
Huvudägarna innehade före genomförandet av företrä-
desemissionen 50,3 procent av kapitalet och 68,4 pro-
cent av rösterna. Större ägare är också familjen Tage 
Klingberg, ägare till Mackmyra Bruk som innehar 1,9 
procent av kapitalet och 4,6 procent av rösterna. 

Bolaget hade vid utgången av september 2011 cirka  
2 800 stycken aktieägare. Efter de under november  
2011 genomförda emissionerna, vilka beräknas bli  
registrerade vid Bolagsverket under december 2011, kom-
mer antalet aktieägare uppgå till cirka 6 000 stycken.

Totalt aktiekapital är 3 254 540 kronor fördelat på  
276 000 aktier av serie A och 2 978 540 aktier av serie B. 
Efter det att emissionerna under november 2011 blivit 
registrerade vid Bolagsverket kommer totalt aktiekapi-
tal uppgå till 4 015 396 kronor fördelat på 276 000 aktier 
av serie A och 3 739 396 aktier av serie B. 

Aktiernas kvotvärde är 1 SEK/aktie. A-aktierna med-
för en (1) röst och B-aktierna medför en tiondels (1/10) 
röst. 

Det finns för närvarande inga utestående tecknings-
optioner.

Det finns fyra utestående konvertibellån, dels program 
K4 och K5 om sammantaget 6,0 MSEK representerande 
120 000 B-aktier, samt program K9 och K10 om samman-
taget 0,7 MSEK representerande 10 600 B-aktier. Samt-
liga konvertibellån löper till januari 2012. 

Styrelsen har den 28 november 2011, under förutsättning 
av nästkommande stämmas godkännande, beslutat om 
2 nya konvertibellån, K11 och K12 om 3,0 respektive 0,4 
MSEK, riktade till Stiftelsen Norrlandsfonden. Pro-
grammen ersätter konvertibellånen K4 och K10, betal-
ning kommer att ske genom kvittning, och har samma 
villkor som dessa. De nya konvertiblerna löper till ut-
gången av januari 2013.

rIktade emISSIoner under 2011
Årsstämman 2011 beslutade om ett bemyndigande till 
styrelsen att kunna emittera 296 500 aktier av serie B 
under perioden fram till nästa ordinarie stämma. Sty-
relsen beslutade, med stöd av bemyndigandet, om rik-
tad emission av 289 500  B-aktier. Emissionen, vilken 
inbringade totalt cirka 22 MSEK, slutfördes under ok-
tober 2011 och riktades till Almi Invest Norra Mellan-
sverige AB och fyra privata investerare.

Gällande den riktade emission som genomfördes i 
samband med företrädesemissionen i november 2011 
se under ”Överteckningsoption” nedan.

BemyndIganden tIll StyrelSen
Från beslut på extra bolagsstämma 6 oktober 2011 kvar-
står, förutom de 7 000 B-aktierna som är kvar av efter 
ovan riktade emissioner, även följande bemyndiganden:

konvertibelvillkor k4 och k5
Enligt konvertibelvillkoren för konvertibellån K4, till 
Stiftelsen Norrlandsfonden, och K5, till ALMI Företags-
partner Gävleborg, förbinder sig Bolaget att vid en före-
trädesemission förhandla om utgivande av konvertibler 
eller aktier på villkor som motsvarar villkoren i företrä-
desemissionen. Stiftelsen Norrlandsfonden har lämnat 
besked om att de önskar utnyttja villkoret och styrelsen 
har den 28 november 2011, med stöd av bemyndigande 
från extra stämma den 6 oktober 2011, beslutat rikta 
en emission av 12 000 konvertibler, motsvarande 1,0 
MSEK, till Stiftelsen Norrlandsfonden. Konvertibellå-
net kommer att benämnas K13, löper utan ränta och till 
utgången av januari 2013. ALMI Företagspartner Gäv-
leborg har meddelat att de inte avser att utnyttja detta 
villkor. 

överteckningsoption
Styrelsen är bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen 
före nästa årsstämma, besluta om nyemission av högst 
200 000 aktier av serie B i Bolaget. Med anledning av 
att företrädesemissionen i november 2011 överteckna-
des med cirka 17 procent beslutade styrelsen i novem-
ber 2011 att emittera 110 001 aktier av serie B inom 
bemyndigandet.
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utdelnIngSpolIcy och utdelnIng 
Styrelsen har beslutat om följande utdelningspolicy: 

”Mackmyra Svensk Whisky är nu etablerat som ett lön-
samt bolag med en god finansiell ställning. Styrelsen av-
ser därför att från och med årsstämman 2010 föreslå en 
begränsad utdelning på Bolagets resultat efter skatt. När 
Bolaget genomfört den expansionsfas som nu påbörjats 
är det styrelsens avsikt att föreslå att utdelningen höjs 
till motsvarande 30–50% av resultatet efter skatt, förut-
satt att Bolagets behov av konsolidering, likviditet och 
kapital för fortsatt utveckling är tillfredställt.”

År 2010 fastställde årsstämman utdelningen till 801 186 
kr eller 30 öre per aktie. År 2011 fastställde årsstämman 
utdelningen till 355 805 kr eller 12 öre per aktie.

aktIer och handel
Aktierna är denominerade i svenska kronor.

Aktierna är kontoförda av Euroclear Sweden AB 
adress: Box 7822, 103 97 Stockholm.

ISIN-kod är SE0000731739 för A-aktierna och 
SE0000731747 för B-aktierna. 

Mackmyras styrelse har ansökt om att notera aktien 
av serie B på First North. Beräknad handelsstart är 
den 16 december 2011.

certIfIed advISer
Inför den planerade listningen på First North har 
Mackmyra utsett Erik Penser Bankaktiebolag till Cer-
tified Adviser. Certified Adviser ansvarar bland annat 
för att kontinuerligt kontrollera att Bolaget uppfyller 
reglerna på First North.

ägare   a-aktier  B-aktier   kapital %  röster % 

grundargruppen   207 860 390 637 14,9 38,0

lantmännen ek. för.   34 940 783 468 20,4 17,4

familjen rolf klingberg   11 000 210 386 5,5 4,9

familjen tage klingberg   22 200 39 600 1,5 4,0

nya aktier vid emission i oktober 2011    289 500 7,2 4,5

nya aktier vid emissioner i november 2011    760 856 18,9 11,7

övriga aktieägare    1 264 949    31,5 19,5

Summa antal aktier   276 000 3 739 396 100,0 100,0

totalt antal aktier    4 015 396      
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ägare   a-aktier  B-aktier   kapital %  röster % 

grundargruppen*   207 860 390 637 18,4 43,0

lantmännen ek. för.   34 940 783 468 25,1 19,7

familjen rolf klingberg   11 000 210 386 6,8 5,6

familjen tage klingberg   22 200 39 600 1,9 4,6

nya aktier vid emission i oktober 2011    289 500 8,9 5,0

övriga aktieägare    1 264 949    38,9 22,1

Summa antal aktier   276 000 2 978 540 100,0 100,0

totalt antal aktier    3 254 540      

*) de åtta grundarna har var och en, under 12 månader efter handelsstart på first north, åtagit sig 
att stå kvar med sitt direkta ägande, tillsammans 186 800 a-aktier och 290 940 b-aktier.

tabellen presenterar aktiefördelningen den 20 oktober 2011 efter att den riktade emissionen i oktober 2011 genomförts, men 
innan företrädesemissionen som genomfördes i november 2011.

ägarförhållanden efter företrädeSemISSIonen
tabellen presenterar aktiefördelningen efter företrädesemissionen som genomfördes i november 2011, inklusive den riktade 
emission vilken genomfördes med stöd av bemyndigande i direkt anslutning till företrädesemissionen.



  förändring  tecknings- förändring totalt totalt  
år transaktion antal aktier kvotvärde kurs aktiekapital aktiekapital antal aktier

1999 bildande 10 000 10,- 10,- 100 000,- 100 000,- 10 000

2000 nyemission 10 000 10,- 10,- 100 000,- 200 000,- 20 000

2000 nyemission 30 000 10,- 10,- 300 000,- 500 000,- 50 000

2000 nyemission 30 000 10,- 215,- 300 000,- 800 000,- 80 000

2001 split 1:10 720 000 1,- - 0,- 800 000,- 800 000

2002 nyemission 833 440 1,- 21,5 833 440,- 1 633 440,- 1 633 440

2004 nyemission 302 000 1,- 39,- 302 000,- 1 935 440,- 1 935 440

2007 nyemissioner 408 154 1,- 40,- 408 154,- 2 343 594,- 2 343 594

2010 konvertering k1-3, k6-7 327 025 1,- 40,- 327 025,- 2 670 619,- 2 670 619

2010 nyemission 294 421 1,- 70,- 294 421,- 2 965 040,- 2 965 040

2011 nyemission 289 500 1,- 78,-* 289 500,- 3 254 540,- 3 254 540

2011 nyemissioner** 760 856 1,- 84,- 760 856,- 4 015 396,- 4 015 396

* snittkurs

** varav 650 855 aktier emitterades inom företrädesemissionen och 110 001 aktier emitterades med stöd av bemyndigande. 
emissionerna beräknas bli registrerade av bolagsverket i december 2011.         
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aktIekapItaletS utvecklIng 
aktiekapitalet i mackmyra svensk Whisky ab har sedan bildandet 1999 förändrats enligt nedan.
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MackMyra SvenSk WhiSky aB (PuBl)
Organisationsnummer: 556567-4610
E-post: info@mackmyra.se
Hemsida: www.mackmyra.se

huvudkontor/MarknadSkontor:
Mackmyra Svensk Whisky aB
Wallingatan 2
111 60 Stockholm
Telefon: 08-55 60 25 80
Telefax: 08-55 60 25 81

Mackmyra destilleri
Bruksgatan 4 
818 32 Valbo
Telefon: 026-54 18 80
Telefax: 026-54 18 81

Mackmyra Whiskyby
Kungsbäcksvägen 81
802 67 Gävle

certified adviSer:
erik Penser Bankaktiebolag
Box 7405
103 91 Stockholm
Besöksadress: Biblioteksgatan 9
Telefon: 08-463 80 00
Hemsida: www.penser.se


