Vi behöver din hjälp att växa





Du som vill placera dina pengar tryggt & säkert
Du som vill bli rik snabbt
Du kan sluta läsa här

Men vill du stöda tillväxten i ett vårt ölbryggeri, så läs gärna resten!
Vi växer och det behövs pengar för att växa. Mer råvaror måste tas hem, maskiner och nya
lagertankar behövs liksom en dubbelt så stor lokal.
2009 känns som det år när vi tog steget från att vara hobbybryggeri till ett seriöst satsande
hantverksbryggeri. Den 1 januari 2009 anställde vi på heltid Mattias Hammenlind som
bryggare. Vi fick många nya ordrar och här är några siffror:



Såld öl 2008 – cirka 30 000 liter
Såld öl 2009 – cirka 90 000 liter

Påsk Alt 2009 blev en succé. Systembolaget tog in 10 olika oktoberfest öl, av dessa var 2 våra
– Sigtuna Oktoberfest och Black October. Båda tog dessutom guldmedaljer på Stockholm
Beer Festival och Bengt Frithiofsson gav 4 solar till Sigtuna Oktoberfest. Frithiofsson
uppskattade även MNM Midvinternattens Mörker som också fick 4 solar av honom i TV4.
Ölsällskapet Gambrinus testade 2009 alla Systembolagets 40 Julöl - Vi kom 1, 3 och 4.
2010 ser ännu bättre ut. Vi har redan nu, i februari, beställningar från Systembolaget på:







Sigtuna Vårweizen
Sigtuna Easter Ale
Sigtuna Röd Påsk
Sigtuna Sommar Wit
Mohawk Extra IPA
Mohawk Sommar IPA
Summa

30 000 flaskor
10 000 flaskor
15 000 flaskor
40 000 flaskor
120 000 flaskor
20 000 flaskor
235 000 flaskor

Får vi dessutom tro och hoppas att vi kan få in någon Oktoberfest öl och en eller ett par Julöl
så kommer 2010 summera 200 000 liter. Vi har numera ett Sigtuna Folköl (Doktorns Pale Ale)
som ska lanseras samt produkter för Systembolagets beställningssortiment och för
restaurangerna. Här nämner vi två - Sigtuna Extra Bitter och Sigtuna East River Lager. Dessa

öl är nu klara för lansering och de visar också den nya design som vi kommer att övergå till
för våra etiketter.

Ny design visar var vi hör hemma
Vi har anlitat en designer för att skapa en ny etikettserie. Sigtuna ska alltid vara ett
hantverksbryggeri i toppklass. 2009 visar att vi hör hemma i toppen. Etiketterna trycks på
silverpapper och symboliserar lokalt tillverkad öl med internationell prägel.

Vad ska vi använda pengarna till?
Vi sju familjer som äger Sigtuna Brygghus har nu strax före årsskiftet tillfört bryggeriet
ytterligare 500 000 kronor. För det har vi bl.a. köpt en gaffeltruck, en kraftig kompressor och
flera nya lagertankar. Vid ingången av 2009 hade vi 9 000 liter i lagertankar, nu har vi 24 000
liters kapacitet.
Men vi behöver investera ytterligare. Nu står flaskfyllningsmaskineriet på tur. Vi ska gå upp i
kapacitet för att möta efterfrågan. Vi behöver också kunna mäska, koka och jäsa mer än
idag. Därför utvidgar vi lokalerna till det dubbla.

Resultat 2009 och budget för 2010
Resultatet 2009 är minus på mer än 500 000 kr och ett naturligt resultat av att vi anställde
personal i januari samma år. Kostnaderna kommer ofta före intäkterna. Vi tog också många
tunga investeringar och gjorde om- och tillbyggnader i bl.a. två nya kylrum. Men med facit i
hand tycker vi att vi gjorde rätt. Hösten 2009 visade att vi nu är ett vinnande
kvalitetsbryggeri.

2010 kommer redan med de ordrar vi redan har att ge ett mycket bättre resultat. Vår budget
visar en vinst för 2010.

För att det ska lyckas
behöver vi pengar – bli aktieägare
Vi ger nu ut 175 aktier i en aktieemission. Aktiernas nominella värde är 100 kronor och vi
säljer dem för 3 000 kronor styck. Överkursen ser vi som ditt stöd till Sigtuna Brygghus
tillväxt. Du kan köpa 1 aktie eller flera. Men antalet är begränsat till 175. Alla köpare
kommer (om du inte säger ifrån) att få sina namn på tavlor vi sätter upp i den nya
flaskfyllningshallen på Sigtuna Brygghus.
Idag finns drygt 6000 aktier i bolaget. Det finns inga A och B aktier. Den som äger aktier har
rätt att delta i kommande aktie emissioner. Aktieägare får också möjlighet att arbeta i
bryggeriet och det kan vara ett kul/bra sätt att lära mer om ölkultur.

Köp en eller flera aktier för 3 000 kronor
styck
Någon vinstutdelning garanteras inte, men man ska aldrig säga aldrig.
Det vi lovar är att du får information om bryggeriet och en inbjudan till en årlig aktieägarfest.
Du får en bunt visitkort av vilket det framgår att du är ”partner i Sigtuna Brygghus”.
Ditt namn kommer också sättas upp på namntavlor i nya flaskfyllningshallen.
Vänta inte. Det finns 175 aktier. Enda sättet att komma över aktier i detta erbjudande är att
e-posta till: aktier@sigtunabrygghus.se
Aktierna är öppna för teckning. Först till kvarn gäller.
I mailet från dig vill vi veta:
Ditt namn
Ditt Personnummer
Ditt Telefonnummer
Det antal aktier du vill köpa
När vi fått ditt mail får du ett svarsmail från oss med instruktioner och det konto i
Handelsbanken där du ska sätta in pengarna för aktierna. När du fått svarsmailet från oss har
du en vecka på dig att sätta in pengarna. Om du inte gör det går rätten vidare till nästa på
listan. Vi kommer nu inte att ge ut mer än 175 aktier och detta är ett sätt för oss att hålla
ordning i kön.
Vill du veta mer, maila oss på aktier@sigtunabrygghus.se
Se videon http://www.youtube.com/watch?v=-E_L10cAMZQ
Styrelsen i Sigtuna Brygghus
Kenneth Sköld, vd

