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MACKMYRA SVENSK WHISKY AB

Marknadsföringsbroschyr
Detta är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga prospekt som upprättats av styrelsen för Mackmyra Svensk Whisky AB (“Mackmyra” eller “Bolaget”) och ger 
inte en komplett bild av Mackmyra eller erbjudandet. Broschyren utgör inte ett prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Vi ber er vänligen att bekan-
ta er med det prospekt som relaterar till erbjudandet före någon form av investeringsbeslut fattas. Prospektet finns tillgängligt på Mackmyras hemsida (www.mackmyra.se) och 
Mangold Fondkommission AB:s hemsida (www.mangold.se). Finansinspektionens godkännande av prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Mackmyras värdepap-
per. De värdepapper som omfattas av erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i Storbritannien, USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Kanada 
eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Broschyren får följaktligen inte distribueras 
i eller till något land eller någon jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådant land respektive sådan jurisdiktion.



KORT OM MACKMYRA

Emissionsbelopp 62,3 MSEK.

Villkor För varje aktie som ägs per avstämningsdagen, den 10 juni 2022, erhåller innehavaren en (1) teckningsrätt oavsett 
aktieslag. En (1) teckningsrätt ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie under teckningsperioden till en teckningskurs 
om 3,0 SEK per aktie. Teckningsrätter av serie A ger rätt att teckna A-aktier och teckningsrätter av serie B ger rätt att teckna 
B-aktier.

Teckningskurs 3,0 SEK per aktie.

Teckningsperiod 14 juni 2022 - 28 juni 2022.

Handel med teckningsrätter 14 juni 2022 - 22 juni 2022.

Teckningsförbindelser och 
garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas till cirka 75 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Villkor för erbjudandet

Mackmyra grundades 1999 och är Sveriges första maltwhiskytillverkare med visionen att leda utvecklingen inom New World Whisky/
Craft-whisky genom en modern, innovativ och klimatsmart maltwhisky i världsklass. 

Mackmyras affärsidé är att livsnjutare i Sverige, Europa och övriga världen ska erbjudas ett attraktivt utbud av whisky och relaterade 
produkter genom det starka varumärket Mackmyra.

Bolaget har framgångsrikt lanserat den första svenska single maltwhiskyn i form av personliga 30-litersfat och single maltwhisky på 
flaska. Det personliga fatet är en kombinerad upplevelse och whiskyprodukt som lanserades 2002. Konceptet innebär att kunden skapar 
sin egen maltwhisky som lagras i ett 30-litersfat hos Mackmyra. Kunden får följa fatet genom hela processen, från fatfyllning till 
mognadslagring, och slutligen buteljering. Affärsområdet Fat representerar cirka en tredjedel av omsättningen, resterande är traditio-
nell flaskförsäljning och upplevelser.

Mackmyra har sedan många år en stark position på Systembolaget. Försäljningen av all slags whisky på Systembolaget uppgick under 
2021 till cirka 9,2 miljoner liter, eller motsvarande cirka tretton miljoner flaskor, varav cirka 22 procent var maltwhisky. Av den svensk-
producerade maltwhiskyn står Mackmyra för knappt 50 procent av försäljningen på Systembolaget och har således den största mark-
nadsandelen bland svenska whiskyproducenter.
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VD HAR ORDET
På Mackmyra säljer vi upplevelser med whisky i centrum. Mackmy-
ra är Sveriges första och största whisky-destilleri och vi tillverkar 
hantverksmässig sinlge malt whisky. Vi har under drygt tjugo års 
tid byggt upp en internationell närvaro likväl som en stark position 
på hemmaplan. Vi har också genom åren byggt upp ett för 
framtiden välpositionerat lager med mogen whisky – detta är ju 
faktiskt en bransch där lagret oftast bara blir bättre och värdefulla-
re med åren.

Som i alla företag så finns det, åtminstone när man tittar bakåt, 
ganska väldefinierade tidsepoker. I Mackmyras fall så var de första 
tio åren starkt präglade av nybyggaranda, entreprenörskap och 
känslan av man gjorde något banbrytande – vi lanserade den 
första svenska hantverksmässiga single malt whiskyn. De näst-
kommande tio åren präglades av investeringen i ett nytt klimats-
mart gravitationsdestilleri, börsnoteringen och investeringar i 
internationalisering, De kommande åren är tänkta att präglas av 
strömlinjeformning, effektivisering och utveckling av de unika 
delar och produkter som Mackmyra genom åren skapat.

Utifrån ett makroperspektiv så ska Mackmyra rida på tre stora 
underliggande trender: upplevelser, hantverksmässighet och 
hållbarhet. Att i allt högre grad fylla sin fritid eller semester med 
olika typer av upplevelser är en stark makrotrend. Man vill komma 
hem med en berättelse om att ha besökt en viss restaurang eller 
bar, bott på ett särskilt hotell eller deltagit i en speciell aktivitet. 
Här är Mackmyra väl rustat genom vårt Reserve-erbjudande där 
kunden under 3–5 år får möjlighet att delta i en resa i whiskyns 
tecken med sitt eget personliga fat lagrat på en pråm i Seine, 
Paris, eller på 1 125 möh på ett klipputsprång i Lofsdalen eller på 
något annat av våra väldoftande whiskylager. Trenderna med hant-
verksmässighet och hållbarhet kan Mackmyra dra många fördelar 
av: produktion i vårt energieffektiva gravitationsdestilleri där 
tyngdlagen gör det största jobbet och med endast tre svenska 
ingredienser kornmalt, jäst från Kronjäst och vatten från Valboåsen.

De senaste 18 månaderna har vi arbetat hårt med att förbättra vår 
lönsamhet. Genom stora kostnadsbesparingar och en förbättrad 
bruttomarginal har vi trots pandemin och en orolig omvärld 
minskat våra förluster avsevärt. När 2021 lades till handlingarna 
så kunde Mackmyra se tillbaka på ett år med tillväxt i såväl flask- 
som fataffären (Reserve). Flaskor växte med 9,6% och Reserve 
med 12,8%. En bärande del på vägen mot lönsamhet är också en 
förstärkt bruttomarginal. Under 2021 ökade bruttomarginalen med 
4 procentenheter till 48% och under Q1 2022 fortsatte denna trend 
och bruttomarginalen landade på 53%. Detta har skett genom 
framförallt ett omfattande arbete med vårt sortiment och en 
medveten premiumisering av detsamma. Detta arbete fortsätter 
och innefattar ompositionering av en del befintliga produkter 
utfasning av mindre lönsamma produkter samt lansering av nya 
och lönsammare produkter. En aktiv generell prishöjningsstrategi 
är också en del av arbetet med bruttomarginalen. I tillägg till det 
beskrivna arbetet med vår produktmix sker ett arbete med 
marknadsmixen, vilket innebär ett medvetet försäljningsarbete 
riktat mot marknader där prisbilden är högre.

Efter refinansieringen under slutet av 2020 fattades även beslut 
om att öka destilleringstakten för att åtnjuta de långsiktiga 
effekterna av ett högt kapacitetsutnyttjande i vårt destilleri i form 
av lägre kostnader per liter destillerad sprit och framtida 
förbättrade marginaler. Destilleringstakten ökade med över 100% 
under 2021 jämfört med 2020, vilket i sin tur innebar en  
kostnadssänkning av literpriset med 30%.

Under 2021 bedrevs också ett konsekvent arbete med kostnads-
besparingar. Totalt sänktes rörelsekostnaderna med 8,1 MSEK 
genom bland annat effektivisering av organisation, processer och 
administration. Rörelsekostnaderna som andel av försäljningen 
har gått ner från 65% till 54%. Arbetet med att skapa en effektiva-
re organisation har inte bara inneburit att vi blivit färre medarbe-
tare utan vi har även fått möjlighet att välkomna ett antal nya 
medarbetare som under året tillfört bolaget nya kunskaper, 
kompetenser och erfarenheter.

Sammanfattningsvis så vill jag välkomna såväl dig som är 
befintlig aktieägare och dig som funderar på att kliva ombord som 
delägare till Mackmyra Svensk Whisky! Det är en spännande tid 
för bolaget och jag hoppas du vill vara med och bidra till att göra 
Mackmyra till en ännu starkare stjärna på den internationella 
whisky-kartan!

Johan Larsson
Verkställande direktör
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VISION
Mackmyra Svensk Whiskys vision är att leda 
utvecklingen inom New World Whisky/Craft-whisky 
genom en modern, innovativ och klimatsmart 
maltwhisky i världsklass.

AFFÄRSIDÉ
Mackmyras affärsidé är att livsnjutare i Sverige, 
Europa och övriga världen ska erbjudas ett 
attraktivt utbud av whisky och relaterade produkter 
genom det starka varumärket Mackmyra.

AFFÄRSMODELL

KUNDERBJUDANDE
Mackmyra säljer svensk whisky (traditionella buteljerade flaskor, 
standardsortiment samt limiterade utgåvor), och ger möjligheten 
för privatpersoner och företag att skapa ett eget fat (personliga 30 
liters-fat). Erbjudandet beskrivs enklast genom produktlinjer, från 
traditionell flaska till ett eget personligt fat. Produktlinjerna utgår 
från en smak och kopplar samman Mackmyras produkter inom 
båda affärsområdena (flaskor respektive fat & upplevelser).

Som komplement till sitt kärnutbud erbjuder Mackmyra limiterade 
injektionsprodukter såsom Stjärnrök och Mackmyra Moment, en 
serie av whisky från Bolagets mest exklusiva fat. Därutöver har 
Bolaget genomfört flera skräddarsydda buteljeringar där  
Mackmyra bland annat har samarbetat med rockbandet Motörhead 
och destillerat deras Motörhead Single Malt Whisky.

Mackmyras flasksortiment består av följande produkter:
• Svensk Ek
• Brukswhisky
• Svensk Rök
• Injektionsprodukter

Mackmyras fatsortiment består av följande fat:
• Svensk Ek
• Bourbon
• Oloroso
• Amerikansk Ek
• Injektionsprodukter

KÄRNUTBUD INJEKTIONER SKRÄDDARSYDDA BUTELJERINGAR OCH SPECIALUTGÅVOR  

Mackmyra tillverkar, lagrar och säljer buteljerad Whisky till 
återförsäljare och andra producenter i Europa och övriga världen, 
samt ger möjligheten för privatpersoner att skapa sitt eget 
skräddarsydda personliga whisky- eller ginfat. Utöver detta 
erbjuds försäljning av whisky- och ginrelaterade upplevelser och 
andra produkter såsom exempelvis merchandise.

Mackmyras affärsmodell bygger på att skapa ett starkt engage-
mang hos, och integration med, slutkunderna som blir ambassa-
dörer för Mackmyra och därmed en viktig del i marknadsföringen 
av Bolagets produkter och upplevelser.
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Mackmyra grundades 1999 och är Sveriges första maltwhisky- 
tillverkare med visionen att leda utvecklingen inom New World 
Whisky/Craft-whisky genom en modern, innovativ och klimatsmart 
maltwhisky i världsklass. 

Mackmyras affärsidé är att livsnjutare i Sverige, Europa och övriga 
världen ska erbjudas ett attraktivt utbud av whisky och relaterade 
produkter genom det starka varumärket Mackmyra.

Bolaget har framgångsrikt lanserat den första svenska single 
maltwhiskyn i form av personliga 30-litersfat och single 
maltwhisky på flaska. Det personliga fatet är en kombinerad 
upplevelse och whiskyprodukt som lanserades 2002. Konceptet 
innebär att kunden skapar sin egen maltwhisky som lagras i ett 
30-litersfat hos Mackmyra. Kunden får följa fatet genom hela 
processen, från fatfyllning till mognadslagring, och slutligen 
buteljering. Affärsområdet Fat representerar cirka en tredjedel av 
omsättningen, resterande är traditionell flaskförsäljning och 
upplevelser.

Mackmyra har sedan många år en stark position på System- 
bolaget. Försäljningen av all slags whisky på Systembolaget 
uppgick under 2021 till cirka 9,2 miljoner liter, eller motsvarande 
cirka tretton miljoner flaskor, varav cirka 22 procent var malt- 
whisky. Av den svenskproducerade maltwhiskyn står Mackmyra 
för knappt 50 procent av försäljningen på Systembolaget och har 
således den största marknadsandelen bland svenska whiskypro-
ducenter.

TILLVÄXTSTRATEGI

PRODUK TION

Mackmyra har en strategi för Europa där framför allt fyra faktorer 
driver tillväxten:

• Introduktion av en större del av Mackmyras breda produkt- och 
upplevelseutbud på ytterligare exportmarknader. Exempelvis 
genom högre takt i lanseringen av fatprodukter internationellt. 

• Löpande prishöjningar som en följd av den trend om premiumi-
sering som råder, innebärande att kunderna efterfrågar relativt 
sett mer exklusiva produkter betingande ett högre pris. 

• Fokusering av produktportföljen så att tydliga signaturproduk-
ter också blir volym och marginaldrivande. 

• Utveckling av produktportföljen så att erbjudandet utöver 
signaturprodukter kompletteras med regelbundna injektions-
produkter för att skapa nyhetsvärde och kommunikationstillfäl-
len med kunder och konsumenter.
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MOTIV

INVESTMENT CASE

VIK TIGA DATUM

Avstämningsdag Teckningsperioden startar Teckningsperioden slutar Offentliggörande av utfall

10 juni 14 juni 28 juni  1 juli

LÄNKAR
Macmyras hemsida: www.mackmyra.se
Bolagets investerarsidor: www.mackmyra.se/finansiell-information/
Bolagets prospekt: www.mackmyra.se/finansiell-information/emissioner/
Erbjudandet på Mangolds hemsida: www.mangold.se/aktuella-emissioner/

Likviden från företrädesemission av aktier om 62,3 MSEK avses 
disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning:

• Genom en hög och optimerad destilleringstakt fortsätta få stora 
effektförbättringar i produktionen och därmed sänka genom-
snittspriset per liter alkohol som förvaras i mognadslager, 
vilket skapar förutsättningar för en lägre kostnad för såld vara 
och därmed öka brutto- 
marginalen. 

• Säkerställa nödvändigt rörelsekapital. 

• Återbetala de skulder/krediter till Skatteverket (cirka 20 MSEK) 
under 2022 till 2025 som Bolaget tillgodogjort sig som stöd 

under Covid-19-pandemin. Därutöver ska cirka 4 MSEK 
återbetalas till långivare för ett låneupplägg som förfaller 
under 2022.  

• Påbörja projektering av att konsolidera Bolagets verksamheter 
från andra produktionsorter (Bodås och Romme) till Gävle där 
Bolagets destilleri och huvudkontor finns. För detta projekt har 
Bolaget tecknat ett markanvisningsavtal med Gävle kommun 
och har därmed ensamrätt att förhandla om förvärv av den 
mark som krävs för att denna konsolidering ska kunna ske. På 
den mark som Bolaget har möjlighet att förvärva avser Bolaget 
bygga en lagerbyggnad för whisky med tillhörande funktioner 
för buteljering, färdigvarulager och kontor.

Sveriges första maltwhiskytillverkare
• Att vara Sveriges första maltwhiskytillverkare kommer med 

fördelen att ha ett stort mognadslager och därmed en stor 
leveranskapacitet jämfört med andra tillverkare inom craft- 
och new-world whisky som kommit in på marknaden vid ett 
senare tillfälle.

Energieffektivt gravitationsdestilleri
• Gravitationsdestilleriet är, enligt Bolagets uppfattning, ett av 

världens mest moderna destillerier där man uppnår en 
energibesparing om 45 procent. 

• Gravitationsdestilleriet har en maximal kapacitet om  
cirka 1,8 miljoner flaskor (motsvarande 70 cl 40 procent  
alkoholhalt) per år.

Erbjuder en helhet
• Mackmyra erbjuder en unik helhet jämfört med konkurrenter 

som både består av flask- och fatförsäljning, men även olika 
typer av upplevelser. Samtidigt diversifierar Bolaget sina 
intäktsströmmar.

Välpositionerad på den svenska marknaden
• Mackmyras whisky är positionerad i de övre prissegmenten 

på Systembolaget. 
• Av den svenskproducerade maltwhiskyn står Mackmyra för 

knappt 50 procent av försäljningen på Systembolaget och har 
således den största marknadsandelen bland svenska 
whiskyproducenter.
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