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Ansvarsförsäkran
DETTA MEMORANDUM är upprättat av styrelsen för Hernö Gin AB (publ.)

med anledning av föreliggande nyemission.

Härmed försäkras att styrelsen för Hernö Gin AB vidtagit alla rimliga
försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet,
såvitt styrelsen vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och
att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.
Memorandumet är undantaget från prospektskyldigheten enligt ”Lagen
om handel med finansiella instrument, undantag avseende erbjudande till
allmänheten”. Grunden för undantaget är att det sammanlagda värdet av
erbjudandet understiger 2,5 miljoner euro under en tolvmånadersperiod.
För Memorandumet gäller svensk rätt. Memorandumet har inte granskats
och godkänts av Finansinspektionen. Emissionen enligt Informationsmemorandumet riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med
hemvist i USA, Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland eller i
något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare
prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller
strida mot regler i sådant land.
REVISORSGRANSKNING
Utöver vad som framgår ovan avseende historisk finansiell information
som införlivats genom hänvisning har ingen information i detta memorandum granskats eller reviderats av bolagets revisor.

Kontaktpersoner
EMMA EDFORS
Styrelseordförande
Epost: emma@hernogin.com
JON HILLGREN
Verkställande direktör
Telefon: 073-274 44 93
Epost: jon@hernogin.com
AKTIEINVEST FK AB
Frågor kring administrationen
av emissionen
Berzelii Park 9, 111 47 Stockholm
Telefon: 08-506 517 95
Webbplats: aktieinvest.se

Erbjudande
ERBJUDANDET I SAMMANDRAG. Härmed inbjuds du att i enlighet med villkoren

i detta prospekt teckna aktier i Hernö Gin AB (publ.).

AKTIE: Hernö Gin AB (publ.), B. ISIN-KOD: SE0011090281
ANTAL NYEMITTERADE B-AKTIER: 100 000 aktier vid full teckning,
samt maximalt 500 000 aktier i övertilldelningsoption.
EMISSIONSBELOPP: 5 500 000 SEK exkl. övertilldelningsoption.
TECKNINGSTID: 10 november – 3 december 2020.
TECKNINGSKURS: 55,00 SEK per aktie.
TECKNINGSPOST: Minimum en post om 100 aktier (5 500 SEK).
LIKVIDDAG: Enligt avräkningsnota.
TECKNA ONLINE: www.aktieinvest.se/hernogin2020
TECKNA VIA TECKNINGSSEDEL: Se sidan 29.
De nyemitterade aktierna medför rätt till vinstutdelning från och
med avstämningsdagen för den utdelning som beslutats närmast
efter emissionens registrering.

Adresser
HERNÖ GIN AB (PUBL.)
Dala 152
871 93 Härnösand
Epost: info@hernogin.com
Webbplats: hernogin.com
EMISSIONSINSTITUT
Aktieinvest FK AB
Berzelii Park 9, 111 47 Stockholm
Telefon: 08-506 517 95
Epost: kundservice@aktieinvest.se
Webbplats: aktieinvest.se
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Risker med verksamheten
NEDAN REDOGÖRS FÖR några av de riskfaktorer som bedöms ha påverkan på bolagets

framtidsutsikter. Riskerna är ej rangordnade och gör ej anspråk på att vara heltäckande.
Mottagaren av detta memorandum bör före sitt eget självständiga beslut att teckna aktier
göra sin egen oberoende analys av bolaget, dess konkurrenter och omvärld samt generell
information om den bransch som bolaget är verksam inom.
FRAMTIDA UTDELNINGAR
Bolaget har tidigare lämnat utdelning till bolagets
ägare. Det finns risker som kan komma att påverka bolagets verksamhet negativt och det finns inga garantier för
att bolaget kommer att prestera resultat som möjliggör
framtida utdelningar till sina aktieägare. Tidpunkten för,
och storleken på, eventuell framtida utdelning föreslås
av bolagets styrelse. Styrelsen kommer härvid att väga
in ett flertal faktorer såsom verksamhetens utveckling,
resultat, kassaflöden, finansiell ställning och expansionsplaner.
LIKVIDITET I AKTIEN
För närvarande finns ingen organiserad handel i bolagets aktie, vilket kan försvåra för den som vill
sälja. En försäljning av aktier i bolaget sker genom
att en säljare avtalar med en köpare om överlåtelser
av säljarens aktier i bolaget.
PRODUKTANSVARSRISKER
Eventuella defekter i Hernös produkter kan leda
till krav på ansvarsskyldighet och skadestånd, samt trovärdighetsförlust, vilket påverkar varumärket negativt.
Kvalitetssäkring och kontinuerligt förbättringsarbete
ingår i rutinerna och bolagets försäkringsskydd är väl
anpassat för verksamheten.

BEROENDE AV TILLSTÅND
SAMT FÖRÄNDRAD LAGSTIFTNING
Risk för indragna och eller förändrade tillstånd, alternativt lagändringar som begränsar verksamheten. Alla
nödvändiga tillstånd finns för verksamheten idag.
BEROENDE AV NYCKELPERSONER
Verksamheten är beroende av förmågan att rekrytera,
utveckla och behålla kvalificerade medarbetare. Det
föreligger alltid risk att bolaget inte kan erbjuda alla
nyckelpersoner tillfredställande villkor gentemot den
konkurrens som finns från andra bolag i branschen eller
närstående branscher. Om nyckelpersoner lämnar eller
inte kan anställas i bolaget får det negativ inverkan
på verksamheten. För förmågan att hantera tillväxt i
takt med att organisationen växer behöver effektiva
planerings- och ledningsprocesser utvecklas. Om bolaget misslyckas med att hantera en snabb tillväxttakt
föreligger risk att det medför negativa konsekvenser för
verksamheten och lönsamheten.
ÖVRIGA RISKER
Produktionsstopp till följd av brand, stöld eller annan
skada som drabbar anläggning och/eller lagerutrymmen kan förorsaka problem vad gäller produktions- och
leveransförmåga. Bolaget har rutiner och vidtar förebyggande åtgärder som minimerar riskerna.
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Motiv till nyemission
EXPANSION I STOCKHOLM. I syfte att stärka positionen som Sveriges ledande

ginproducent, komma närmare svenska och internationella konsumenter samt
öka exporten öppnar Hernö Gin en cocktailbar med provningslokal i Stockholm.
Lokalen har också rum för framtida personal som kommer att jobba från
huvudstaden med fokus på våra utlandsmarknader.

COCKTAILBAR I STOCKHOLM FÖR
ÖKAD NÄRVARO OCH KÄNNEDOM
Hernö Gin vill stärka positionen som Sveriges
ledande ginproducent och komma närmare de kunder som inte har möjlighet att besöka destilleriet
i Dala. Därför sker etableringen av en cocktailbar
med provningslokal i Stockholm. Lokalerna ger
även rum för framtida personal som i huvudsak
kommer att arbeta med export och med huvudstaden som bas. Verksamheten beräknas vara färdigutvecklad våren 2021.
6 NYEMISSION HERNÖ GIN 2020

KONCEPTHOTELL I HÄRNÖSAND FÖR
DESTINATIONEN OCH VARUMÄRKET
Hernö Gin har den långsiktiga planen att utveckla
Härnösand och Höga Kusten till en internationell
destination för ginskapande och ginupplevelser. Vi
har nyligen investerat i en fullvärdig besöksanläggning med restaurang som gör det möjligt att ta
emot besökare med ökad frekvens under hela året.
Nästa steg är att skapa fler upplevelser i och
kring vår besöksanläggning. För att möjliggöra

VÄRLSLEDANDE
Hernö Gin är världens
ledande producent av
hantverksmässigt framställt gin.

detta krävs möjlighet till närliggande
boende i paritet med världens bästa
gin. Vi behöver också skapa ytterligare
reseanledningar och fler skäl att besöka
Härnösand och Höga Kusten. Hernö Gin
kommer att investera i samt driva ett
fullvärdigt destinations- och upplevelsehotell med placering i Härnösand och
som uppförs i anslutning till stadens spa
och simhall. Hotellet kommer att vara ett
Hernö Gin koncepthotell, andas varumärket Hernö Gin och erbjuda boende i drygt
120 rum.
FLER AMBASSADÖRER FÖR
STARKARE BAS OCH ÖKAD
VARUMÄRKESKÄNNEDOM
Hernö Gin har idag cirka 2 200 aktieägare. Allt från passionerade ginentusiaster
till privatpersoner och företag med större
engagemang i bolaget. Vi vill bli flera.
Fler aktieägare innebär att vi blir fler som
delar glädjen i vår fortsatta resa framåt
samt blir fler som sprider våra budskap
och bidrar till ökad varumärkeskännedom. Fler aktieägare är också en starkare

bas och positivt inför en eventuell framtida notering av aktien på en marknad.
ÖKAD PRODUKTIONSKAPACITET SÄKRAD
Hernö Gin har med en redan finansierad
tredje kopparpanna en destilleringskapacitet som är tillräcklig för fortsatt
tillväxt i minst fem år till. Endast mindre
investeringar i produktionsanläggningen
kommer att behövas de närmaste fem
åren.
FINANSIERING
Emissionen är planerad att inbringa 5,5
mkr och syftar till etableringen av Hernö
Gin i Stockholm som är beräknad till 5
mkr före emissionskostnader.

MEST PRISBELÖNT
Hernö Gin skapar världens mest prisbelönta
gin med naturliga och
ekologiska örter och
kryddor.
STARK POSITION
Hernö Gin är marknadsledande i Sverige och
finns i dag på drygt 30
internationella marknader.
FORTSATT TILLVÄXT
Tillväxten har sedan starten 2011 varit stark och
trenden visar på fortsatt
positiv utveckling.

Hernö Gins investering i koncepthotellet
är beräknad till 10 mkr, redan finansierad
och ligger i det nyligen etablerade bolaget Hotell Hernö Gin AB.
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Marknad
MARKNADSÖVERSIKT. Att dryckesbranschen i allmänhet och hantverksmässiga destil-

lerier i synnerhet är på frammarsch är tydligt. Vi ser fler och fler som tar steget att starta
småskaliga destillerier på samma sätt som tidigare års uppkomst av dagens stora antal
mikrobryggerier följde renässansen av den trenden.
Inom bryggerinäringen i Sverige finns det idag drygt 400
bryggerier enligt Sveriges Bryggerier, jämfört med endast
ett trettiotal för tio år sedan. Etableringen av mikrobryggerier har varit nästan explosionsartad där nära 80 procent
av dessa är yngre än 10 år.
ANTALET DESTILLERIER I VÄRLDEN ÖKAR
En likartad utveckling har skett vad gäller destillerier.
Idag finns cirka 100 destillerier registrerade i Sverige
jämfört med knappa 80 för drygt ett år sedan. Vi ser att
samma sak händer i hela den ginkonsumerande världen.
I USA som är ett väldigt tydligt exempel har antalet småskaliga destillerier ökat i en väldigt rask takt, från 195
destillerier år 2010 till 1 586 destillerier vid utgången av
2018. I ginens hemvist Storbritannien finns idag ca 800
ginproducerande företag jämfört med ett femtiotal 2009.
EN GLOBALT VÄXANDE MARKNAD
Enligt IWSR förutspås den globala ginförsäljningen öka
med 22,8 procent till år 2023, att jämföra med till exempel whisky som förutspås öka med 5,7 procent under
motsvarande period. Innan utbrottet av Covid-19 i början

2000

av 2020, förutspåddes den globala marknaden för travel
retail växa med 2 procent de kommande fem åren, med
en kraftigare tillväxt inom ginkategorin som bedömdes
uppgå till 6,2 procent.
TYDLIGA MARKNADSTRENDER
I Sverige är marknaden ännu inte mättad och trenderna
som vi ser i övriga världen finns även här. En förflyttning
sker mot premium, fler aktörer försöker etablera sig på
marknaden och intresset för gin ökar. Systembolaget
rapporterar en värdeökning för ginförsäljning om 13
procent för helåret 2019 jämfört med tidigare år.
Parallellt med ovanstående är en trend som blivit allt
mer tydlig under 2019 produkter som är färgade (ofta
rosa), sötare, etc. och som anspelar på gin. Samtidigt
har allt fler efterfrågat hårdare reglering av gin och delar
av branschen har startat en diskussion kring vad gin är
och ska vara framgent. Vårt bidrag i debatten, 2019 års
lansering av Hernö Pink BTL Gin som är ett äkta London
Dry gin i rosa flaska, mottogs med stående ovationer av
branschen.

INTERNATIONELL TREND
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TRENDER INOM GININDUSTRIN
De senaste åren har flera småskaliga gindestillerier sålts
till större aktörer inom branschen. Bland dessa kan nämnas de brittiska pionjärerna Sipsmith som 2016 såldes
till Beam Suntory för uppskattningsvis 50 miljoner pund.
Beam köpte även japanska Roku Gin 2018. Bulldog köptes samma år av Campari för 50,9 miljoner euro. Andra
intressanta försäljningar är Monkey47 som 2016 såldes
till Pernod Ricard för okänt belopp.
Under 2019 såldes 50 procent av den australiensiska
pioniäreren Four Pillars till den Lion för en okänd summa.
Samma år köpte Pernod Richard Malfy gin. Pernod Ricard har under 2020 fortsatt att investera och meddelade
under februari att de gjort en ”signifikant investering” i
det japanska destilleriet Kyoto Distillery som tillverkar
Japans första gin sedan 2016, Ki No Bi Gin. I juni 2020
meddelade spritjätten Diageo att de köpt Davos Brands
som är delägare i Aviation Gin tillsammans med Hollowoodstjärnan Ryan Reynolds. Köpesumman uppgick
till 610 miljoner Dollar. Tre månader senare meddelade
Distill Ventures, med Diageo i ryggen, att de investerar i
Rheinland Distillers som producerar Siegfreid Dry Gin. I
slutet av oktober 2020 kungjorde Diageo att de köper den
engelska vodka- och ginproducenten Chase Distillery.
KONKURRENS
Fram till 2017 fanns ingen egentlig konkurrens vad gäller
produktion och försäljning av svensk gin. De senaste
åren har fler börjat producera gin i Sverige, vilket gynnar

intresset för lokalt och småskaligt framställd gin, likt den
resa som skett för den svenska whiskyindustrin. I Europa
och andra delar av världen ser vi ett tydligt ökande antal
destillerier och ginvarumärken. På dessa öppna marknader är konkurrensen mycket tydligare.
DEN SVENSKA MARKNADEN
Den totala försäljningen av gin via Systembolaget
uppgick 2019 till 1,78 miljoner liter, en ökning med 188 000
liter jämfört med 2018. En försiktig uppskattning av den
totala svenska marknaden inklusive utskänkningsställen
och privatinförsel beräknas uppgå till 2,6 miljoner liter gin.
Systembolaget konstaterar att gin, tillsammans med
rom, är den kategori som ökar mest. Vid utgången av
2019 fanns 324 artiklar i kategorin gin. Sedan 2012 och
lanseringen av Hernö Gin har antal artiklar ökat med
250 artiklar, vilket är en ökning med 438 procent. Hernö
Gin stod 2019 för 2,9 procent av Systembolagets totala
försäljning av gin. Av Systembolagets ginförsäljning 2019
stod svenskproducerad gin för 5,9 procent, av dessa stod
Hernö Gin för 48,9 procent. Resterande del fördelades på
27 producenter. Sedan 1 december 2017 finns Hernö Gin
på samtliga av Systembolagets butiker och sedan juni
2019 finns Hernö Old Tom Gin på drygt hälften av alla
butiker. Hernö Gin är i dag marknadens snabbast växande gin inom ontrade (restaurang, hotell och bar) med
en marknadsandel om 3,5 procent.

SYSTEMBOLAGETS GINSORTIMENT
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Vår vd har ordet
FRAMTIDSTRO har varit vår viktigaste egenskap och största styrka under det år som

präglats av den pandemi som fortfarande pågår. Jag har ynnesten att få arbeta med det
jag älskar och detta tillsammans med ett helt underbart och kreativt gäng medarbetare.
Vårt företag kommer att komma ut mycket starkare på andra sidan av den här krisen.
Nu är vi redo att ta stora steg för att befästa vår roll som Sveriges ledande gindestilleri.
Vi har förändrat det sätt på vilket svenskar dricker gin
och vi fortsätter att skriva svensk ginhistoria. Nu är vi
redo att ta nästa steg för att på allvar sätta Härnösand
och Höga Kusten på kartan. Vi talar om ett hotell. Ett
Hernö Gin-hotell. Parallellt med detta ska vi också möta
våra kunder där de bor och verkar. Vi börjar i vår huvudstad.
Världsledande inom hantverksmässig gin.
Att på ett ödmjukt sätt berätta att Hernö Gin är världens
ledande och mest prisbelönta producent av hantverksmässig gin är inte svårt. Vi skapar produkter som vi
själva älskar och den stolthet vi känner finner inga
gränser. Vi kan fylla sida upp och sida ner med listor
över de priser Hernö Gin fått de senaste nio åren. Vårt
företag har utsetts till International Gin Producer of the
Year två gånger och är nu nominerat en tredje gång.
Inget annat varumärke har fått denna utmärkelse fler än
en gång. Våra produkter har i dubbla omgångar utsetts
till världens bästa gin rent och lika många gånger till
världens bästa gin till en gin och tonic. Med mera. Listan
kan göras lång.
Ett år av förändrade beteenden.
Vi börjar nu närma oss slutet av 2020. Ett minst sagt annorlunda år. Ett år som på det hela började bra försäljningsmässigt. Därefter vet vi alla att den pandemi som
utbröt i världen och som nådde oss i mitten av mars
fortfarande pågår och påverkar oss. Även om försäljningen sedan juni månad åter är på en bra nivå så råder
ännu en stor osäkerhet inom branschen. Detta påverkar
försäljningen inom framför allt export och travel retail.
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Stor påverkan av export och travel retail.
Det som påverkat företaget mest under denna världskris
är avsaknaden av resande människor. Att våra kunders
rörelsefrihet har begränsats på olika sätt i olika länder
har medfört en minskning av försäljningen via travel
retail. Stängda gränser, nästintill obefintligt flygande
och inställda kryssningsfartyg. Försäljningen till våra
partners utomlands har också minskat. Precis som i
Sverige väljer konsumenter lokala och nationella produkter i större omfattning under krisen i stället för att köpa
importerade varor. Sedan halvårsskiftet har dock försäljningen till travel retail och export åter kommit igång, om
än hittills till en lägre nivå än motsvarande period förra
året.
Den svenska marknaden är vår stora styrka.
Vår största och viktigaste marknad är fortfarande vår
hemmamarknad. Omsättningen under årets första nio
månader är i stort sett oförändrad jämfört med samma
period förra året. Försäljningen i Sverige ökade med 3,2
mkr, vilket motsvarar 26 procent. Antalet sålda flaskor
ökade med 8 procent från 146 000 flaskor till
158 000 flaskor. Med tanke på den osäkerhet som råder
i Sverige och framför allt på vissa exportmarknader samt
i resebranschen anser jag att detta resultat är bra. Att
kunna möta den största krisen i mannaminne med en
markant ökad försäljning på vår hemmamarknad, tillika
vår största marknad, är en stor styrka.
Utveckling av destinationen och nya upplevelser.
Hernö Gin har som långsiktig plan att utveckla Härnösand och Höga Kusten till en internationell destination
för ginskapande och ginupplevelser.

Jon Hillgren, vd och grundare av Hernö Gin.

Vi har investerat i en fullvärdig besöksanläggning med
restaurang som gör det möjligt att ta emot besökare dagligen under sommarmånaderna och med ökad frekvens
under hela året.
Som ett led i detta arbete tog vi under 2019 emot cirka
fyra tusen besökare, med ambitioner om att öka till tio
tusen besökare under 2020. Om vi bortser ifrån att vi
för tillfället är mitt i en global pandemi så fortsätter vår
besöksverksamhet att utvecklas mycket positivt och är
en av våra viktigaste marknadsföringskanaler. För att
ytterligare stärka vårt varumärke och vår destination
krävs bättre boendemöjligheter i vår absoluta närhet
som är i paritet med världens bästa gin. Vi behöver ett
destinations- och upplevelsehotell i världsklass. Nu tar vi
det steget.
Högt ställda mål och ökad produktionskapacitet.
Vår kärnverksamhet består i att skapa världens bästa
gin. Så enkelt är det. Och vi har siktet inställt på att att
introducera premiumginkulturen i allas vardagsrum. Det
är ännu en bit kvar innan vi når vår kopparpanna Marits
fulla volymkapacitet. En ny panna i samma storlek är redan beställd och finansierad med beräknad installation
under vintern 2020–2021. Med denna ännu ej namngivna

kopparpanna på plats kan vi på enkelskift producera
minst 800 000 flaskor av världens bästa gin
per år. En kostym som vi med fart ska växa in i.
Välkommen att vara med på resan.
Vi älskar gin, det är knappast någon hemlighet. Och vi
vet att det är många som delar vår passion. Hernö Gin
har idag cirka två tusen två hundra aktieägare, allt från
passionerade ginentusiaster till privatpersoner och företag med större engagemang i bolaget. Vi vill bli flera. Fler
aktieägare innebär fler att dela glädjen med och fler som
sprider våra budskap.
Nästa år fyller bolaget tio år. Tänka sig att det nästan är
ett decennium sedan jag grundade bolaget. Passionen
för gin och viljan att skapa en produkt i världsklass finns
fortfarande kvar. Och det finns mycket ogjort. Med det
här emissionsmemorandumet bjuder vi in dig att följa
med på vår fortsatta resa. Som aktieägare och ambassadör för Hernö Gin får du ta del av exklusiva lanseringar
och unika ginupplevelser. Förhoppningsvis blir din investering också lönsam. Jag hoppas att detta memorandum
ger dig den information du behöver. Välkommen att höra
av dig om du har frågor.
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Hernö Gins verksamhet
HERNÖ GIN har sedan starten 2011 etablerat sig som världens ledande producent av

hantverksmässigt framställt gin. Gindestilleriet i Höga Kusten har vunnit den internationella ginvärldens erkännande och krönts med drygt hundra guld och master i världens
största och mest prestigefulla dryckestävlingar. World’s best Gin 2017 och 2018, World’s
best London Dry Gin 2017, World’s best Gin & Tonic 2016 och 2020 samt International Gin Distiller of the Year 2016 och 2018 är några av dem.
EN DRÖM SOM BLIVIT SANN
Hernö Gin är Sveriges första gindestilleri och ligger
naturskönt beläget i världsarvet Höga Kusten, i den lilla
byn Dala utanför Härnösand. Här skapar Jon Hillgren
och hans medarbetare världens bästa gin. Ett ekologiskt
och hantverksmässigt tillverkat gin destillerat i de handslagna kopparpannorna Kierstin och Marit.
Jon grundlade sin passion för gin i London. När han
tillsammans med sin fru Johanna köpte en 1800-talsgård i Dala öppnades möjligheten att bygga ett destilleri
och skapa eget gin. En dröm blev sann, framgångssagan
tog fart. I dag är Hernö Gin flerfaldigt krönt till världens
bästa gin och Europas mest prisbelönta gin 2013–2019.
VÅRA PRODUKTER:
• Hernö Gin, 40,5%
• Hernö Old Tom Gin, 43%
• Hernö Pink BTL Gin, 42%
• Hernö Navy Strength Gin, 57%
• Hernö Juniper Cask Gin, 47%
• Hernö Sloe Gin, 30%
• Hernö Blackcurrant, 28%
• Ett antal limiterade utgåvor släpps också varje år.
ÖKAD EFTERFRÅGAN PÅ SUPERPREMIUMGIN
Hernö Gin möter efterfrågan hos den ökande gruppen av
genuint dryckesintresserade och kräsna konsumenter i
Sverige och världen med högkvalitativa produkter inom
superpremiumsegmentet. Hernö Gins bedömning är en
fortsatt ökande gintrend med små destillerier och unga

12 NYEMISSION HERNÖ GIN 2020

konsumenter som driver utvecklingen.
FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING 2020
Omsättningen under årets första nio månader är i stort
sett oförändrad jämfört med samma period förra året.
Försäljningen i Sverige ökade med 3,2 mkr, vilket motsvarar 26 procent. Antalet sålda flaskor ökade med 8 procent
från 146 000 flaskor till 158 000 flaskor. En bra försäljningsutveckling med tanke på den osäkerhet som råder i
Sverige och framför allt på vissa exportmarknader samt i
resebranschen i dagsläget.
Efter en bra start på året, följt av en del omställningsarbete i kölvattnet av Corona, är vi nu på väg
framåt igen i den nya verklighet som råder.
BESÖKSVERKSAMHET
Hernö Gin fortsätter att utveckla Härnösand och Höga
Kusten till en internationell destination för ginskapande
och ginupplevelser. Nya besöksytor gör det i dag möjligt
att ta emot fler och vi välkomnar till förbokade guidade
turer, provningar, event och konferenser med utökad kapacitet, ny restaurang samt cocktailbar. Vårt nya vinterbonade
gårdshus är klart inom kort och där kommer vi att kunna ta
emot mindre grupper och konferenser året om med glaspartier som tar in naturen utanför.
Planerade satsningar på ett Hernö Gin koncepthotell i
Härnösand och en Cocktailbar i Stockholm kommer att
ytterligare stärka vår besöksverksamhet i framtiden.

Hernö Gins ledning
STYRELSE
• Emma Edfors, ordförande.
• Thomas Larsson.
• Elin Sahlman.
• Jon Hillgren.
LEDNINGSGRUPP
• Jon Hillgren, vd.
• Elin Sahlman, försäljningschef.
• Mathias Sahlman, ekonomichef.
• Helena Johansson,
varuförsörjningschef.

Aktien

PER 2019–12–31. Sveriges första gin-

destilleri finns i Dala utanför Härnösand
i Höga Kusten. Bolaget grundades 2011
av Jon Hillgren. Ägargruppen har genom
nyemissioner växt till drygt 2 200 aktieägare. I uppställningen nedan redovisas
aktieinnehavet för bolagets största ägare
fördelat på antal aktier och aktieslag.

ÄGARSTRUKTUR
Ägare
Jon och Hi Johanna Hillgren
Elin och Mathias Sahlman
Johan Stenberg
Citibank Europe pic.
Leif Hillgren
Norrlandspojkarna
AB Härnösands schakt
Övriga
Summa

A-aktier
3 000 000
560 000
500 000
0
0
0
0
80 000
4 140 000

B-aktier
334 085
32 000
120 750
315 000
313 800
263 000
224 000
3 559 365
5 162 000

Röster
30 334 085
5 632 000
5 120 750
315 000
313 800
263 000
224 000
4 359 365
46 562 000

Röster (%)
65,1
12,1
11,0
0,7
0,7
0,6
0,5
9,4
100%

Kapital (%)
35,8
6,4
6,7
3,4
3,4
2,8
2,4
39,1
100%

Aktierna är registrerade i aktiebok förd av Euroclear och har lika rättighet till bolagets tillgångar, såväl
vid vinstutdelning som vid likvidation. Röstvärden: A-aktien har 10 röster/st. B-aktien har 1 röst/st.

AKTIEKAPITALETS FÖRÄNDRING
År
Händelse
Antal aktier
		
Förändring
2011 Nybildning
100 000
2011 Nyemission
300 000
2012 Nyemission
64 000
2013 Nyemission
48 000
2014 Fondemission
0
2014 Split 4:1
1 538 000
2014 Nyemission
200 000
2017 Nyemission
40 000
2018 Split 4:1
6 864 000
2018 Nyemission
150 000
2020 Pågående nyemission
100 000

Aktiekapital
Förändring
50 000
150 000
32 000
24 000
256 000
0
50 000
10 000
0
9 375
6 250

Antal aktier
Totalt
100 000
400 000
464 000
512 000
512 000
2 048 000
2 048 000
2 288 000
9 152 000
9 302 000
9 402 000

Kvotvärde
SEK
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,25
0,25
0,25
0,0625
0,0625
0,0625

Aktiekapital
SEK
50 000
200 000
232 000
256 000
512 000
512 000
562 000
572 000
572 000
581 375
587 625

År 2020 i korthet
ETT ÅR AV OMSTÄLLNING. Med en tydlig plan, stora ambitioner samt siktet

inställt på att växla upp besöksverksamheten gick vi in i året och fick tidigt tänka om.
Under påverkan av en pandemi som utvecklats till den största globala krisen i mannaminne har vi fått vara snabbfotade, flexibla och ändra fokus på kort tid. Och under
rådande förutsättningar har vi gjort det med bravur tack vara en stark hemmamarknad
som kompenserat vikande export och gränshandel. Vi ser också en mer positiv trend vad
gäller besök och upplevelser i en ny verklighet som tar form.

Januari
I slutet av januari avslöjar Hernö Gin ett samarbete med
SAS som från den 1 mars kommer att serveras Hernö
Gin i Business Class på SAS flygningar mellan Skandinavien, Finland eller Europa och Asien samt USA. Den
gin som kommer att finnas tillgänglig för resenärerna är
destillerad exklusivt för SAS och smaksatt med bergamott och lime utöver de vanliga kryddor och örter som
ger Hernö Gin dess unika karaktär.

av Coronapandemin skjuts montering och installation
upp till vintern 2020–2021. Hernö Old Tom Gin lanseras
hos Vintage Cellars i Australien. Med 89 fysiska butiker
samt webbshop når Vintage Cellars konsumenter inom
premiumsegmentet på en av Hernö Gins största marknader. Hernö Gin korttidspermitterar samtlig personal i
skuggan av Corona enligt nivå 3 i regeringens subventioneringsprogram. Sedan den 1 september har vi åter full
bemanning.

Februari
Den 10 februari lanseras nya Hernö Botany Bay Dry
Gin. Det är den tredje produkten i serien Interpretations
och det andra samarbetet med Four Pillars i Australien.
Hernö Gins grundare och Master Distiller Jon Hillgren
har tillsammans med Four Pillars Master Distiller Cameron Mackenzie skapat ett svenskt gin med exotiska toner
av Australien. Lanseringen är begränsad och omfattar 1
368 flaskor på den svenska marknaden.

April
Hernö Pink BTL Gin lanseras som en markering mot rosafärgade och kraftigt sötade spritdrycker som utger sig
för att vara gin och som tenderar att vattna ur begreppet
gin. En äkta London Dry Gin med smak av jordgubbar
och rosenblad, i en flaska med rosa etikett. Initiativet
applåderas av branschen och konsumenterna svarar
positivt på lanseringen. Hernö Gin belönas med guld
för fjärde året i rad i The San Francisco World Spirits
Competition.

Mars
Hernö Gin meddelar en investering i ytterligare en
destillationspanna i avsikt att dubbla kapaciteten och
ställer för kommande års tillväxt med ökad efterfrågan
på hantverksmässigt framställt ekologiskt gin från
Dala i Härnösand. Investeringen uppgår till drygt en
miljon kronor, varvid Region Västernorrland genom
företagsstöd bidrar med trettio procent. Resterande
del av investeringen sker med egna medel. På grund
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Maj
Thomas Larsson, tidigare vd och en av grundarna av
High Coast Distillery, tillträder som ledamot i styrelsen
för Hernö Gin. Hernö Pink BTL Gin har på en dryg månad klättrat med rekordfart i Systembolagets rankingsystem och får hyllplats i 79 butiker. Att få
så stor täckning på så kort tid är mycket ovanligt.

Juni
Hernö Sipping Gin lanseras för femte året, detta år med
Hernö Gin lagrad på fat från High Coast Distillery i ett
möte mellan goda grannar.
Juli
Ett historiskt prisregn i mästarklass sköljer över Hernö
Gin när The Spirit Business Gin Masters för första
gången delar ut så många som sju Masters till ett och
samma destilleri. Dubbel mästartitel går till Hernö Old
Tom Gin som föräras en Taste Master, vilket innebär att
juryn bedömer den som det godaste ginet, alla kategorier, i tävlingen.
Augusti
Hernö Navy Strength Gin belönas med guld i International Wine & Spirit Competition, IWSC, en av världens
mest prestigefulla tävlingar inom vin och spritdrycker.
Juryn bedömer att Hernö Navy Strength Gin har säll-

synta och komplexa smaker med god balans.
Hernö Dry Gin föräras samma månad dubbelguld i International Spirits Challenge för en exceptionell produkt
som kvalificerar sig högre än guld. I slutet av augusti lanseras också en mycket limiterad upplaga av årets Hernö
High Coast Terroir Gin. Tre lokala hjältar får sitt namn på
etiketten som tack för att de hjälpt till att plocka enbär
under förra året då tillgången på enbär var begränsad i
Höga Kusten.
September
Hernö Old Tom Gin belönas med den tyngsta utmärkelsen, en throphy, i International Wine & Spirit Competition, och utses till världens bästa gin för en Gin & Tonic
bland 800 tävlande ginsorter. Det är också första gången
i tävlingens femtioåriga historia som ett destilleri får
utmärkelsen mer än en gång. Förra gången Hernö Gin
fick den var 2016.

200 000

150 000

100 000

50 000

ANTAL SÅLDA FLASKOR
Diagrammet visar antal sålda flaskor med gin, ackumulerat vid slutet av tredje kvartalet under en
femårsperiod. Trenden visar på en fortsatt ökning och trots osäkerheten på marknaden 2020 gör
vi i år vårt bästa år någonsin, sett till antal sålda flaskor.
2016

2017

2018

2019

2020
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Världens bästa gin för en
Gin & Tonic 2020.
HISTORISK UTMÄRKELSE. Juryn i värl-

dens största och mest prestigefulla sprittävling, International Wine and Spirits
Competition (IWSC) har sagt sitt: I år gör
du världens bästa Gin & Tonic på Hernö
Old Tom Gin. Hernö Gin skriver historia
när tävlingen för första gången i världshistorien tilldelar ett destilleri den tyngsta
utmärkelsen, en Trophy, två gånger i kategorin Gin & Tonic.
Hernö Gin har sedan tidigare kunnat stoltsera med att
ha vunnit tävlingens motsvarighet till Grand Slam och
mottagit pris för World’s Best Contemporary Gin (2015),
World’s Best Gin for a Gin & Tonic (2016) och World’s
Best London Dry Gin (2017). Därtill utsetts till International Gin Producer of the Year av IWSC två gånger
och årets småskaliga destilleri i världen. Första gången
Hernö Gin mottog det ärorika priset för världens bästa
gin för en Gin & Tonic var 2016. Nu har det skett igen.
I skrivande stund är vi också nominerade för tredje
gången till International Gin Producer of the Year.
Detta bland fyra destillerier och den 18 november
vet vi resultatet.
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GULD, MASTERS OCH
THROPHYS SEDAN START:

PI
AL S RITS M
OB

S
TER
AS

THE
GL

HERNÖ GIN DISTILLERY: WDA GIN PRODUCER OF THE YEAR
2018, IWSC GIN PRODUCER OF THE YEAR 2017, IWSC GIN PRODUCER OF
THE YEAR 2016, GLOBAL GIN MASTERS GIN GRAND MASTER 2016, IWSC
BOUTIQUE DISTILLER OF THE YEAR 2015, GLOBAL GIN MASTER GIN
GRAND MASTER 2015, GLOBAL GIN MASTERS GIN GRAND MASTER 2013.
HERNÖ DRY GIN: INTERNATIONAL SPIRITS CHALLENGE DOUBLE
GOLD 2020, GLOBAL GIN MASTERS GOLD 2020, SAN FRANCISCO WORLD
SPIRITS COMPETITION GOLD 2020, GLOBAL GIN MASTERS GOLD 2019.
GLOBAL GIN MASTERS MASTER 2018, IWSC GIN & TONIC GOLD 2017,
GLOBAL GIN MASTERS GOLD 2017, INTERNATIONAL SPIRITS CHALLENGE
GOLD 2017, SAN FRANCISCO WORLD SPIRITS COMPETITION DOUBLE
GOLD 2017, IWSC GIN & TONIC GOLD OUTSTANDING 2016, IWSC GIN &
TONIC TROPHY 2016, GLOBAL GIN MASTERS GOLD 2016, GLOBAL GIN
MASTERS GOLD 2015, GLOBAL GIN MASTERS GOLD 2014, GLOBAL GIN
MASTERS GOLD 2013. HERNÖ OLD TOM GIN: IWSC WORLD’S
BEST GIN & TONIC 2020, GLOBAL GIN MASTERS TASTE MASTER 2020,
GLOBAL GIN MASTERS MASTER 2020, CATHAY PACIFIC HK IWSC BEST
OLD TOM GIN IN ASIA 2019, ASIAN GIN MASTERS GOLD 2019, SAN FRANCISCO WORLD SPIRITS COMPETITION GOLD 2019, GLOBAL GIN MASTERS GOLD 2019, CATHAY PACIFIC HK IWSC BEST GIN IN ASIA 2018, SAN
FRANCISCO WORLD SPIRITS COMPETITION GOLD 2018, WDA WORLD’S
BEST GIN 2018, WDA WORLD’S BEST OLD TOM GIN 2018, GLOBAL GIN
MASTERS GOLD 2018, ADI BEST OF CATEGORY 2018, WDA WORLD’S
BEST GIN 2017, GLOBAL GIN MASTERS MASTER 2017, GLOBAL GIN
MASTERS GOLD 2017, ADI BEST OF CATEGORY 2017, ADI GOLD 2017,
IWSC WORLD’S BEST GIN & TONIC 2016, GLOBAL GIN MASTERS TASTE
MASTER GIN 2016, GLOBAL GIN MASTERS MASTER 2016, GLOBAL GIN
MASTERS GOLD 2016, IWSC GOLD OUTSTANDING 2015, GLOBAL GIN
MASTERS MASTER 2015, GLOBAL GIN MASTERS GOLD 2015.
HERNÖ PINK BTL GIN: GLOBAL GIN MASTERS MASTER
2020, HERNÖ JUNIPER CASK GIN: GLOBAL GIN MASTERS
MASTER 2020, WDA WORLD’S BEST MATURED GIN 2019. IWSC GOLD
OUTSTANDING 2019. ADI BEST OF CATEGORY 2018, GLOBAL GIN
MASTERS MASTER 2017, ADI BEST OF CATEGORY 2017, GLOBAL GIN
MASTERS MASTER 2016, GLOBAL GIN MASTERS GOLD 2016, IWSC
CONTEMPORARY GIN TROPHY 2015, IWSC GOLD OUTSTANDING 2015,
GLOBAL GIN MASTERS MASTER 2015, GLOBAL GIN MASTERS GOLD 2015,
IWSC GOLD 2014. HERNÖ NAVY STRENGTH GIN: IWSC
GOLD 2020, GLOBAL GIN MASTERS MASTER 2020, GLOBAL GIN MASTERS MASTER 2019. SAN FRANCISCO WORLD SPIRITS COMPETITION
GOLD 2018, GLOBAL GIN MASTERS GOLD 2018, GLOBAL GIN MASTERS
MASTER 2017, GLOBAL GIN MASTERS GOLD 2017, IWSC GOLD 2016,
GLOBAL GIN MASTERS GOLD 2016, GLOBAL GIN MASTERS GOLD 2015,
GLOBAL GIN MASTERS MASTER 2014, GLOBAL GIN MASTERS MASTER
2013. HERNÖ SLOE GIN: GLOBAL GIN MASTERS GOLD 2020,
GLOBAL GIN MASTERS GOLD 2017, GLOBAL GIN MASTERS GOLD 2016,
GLOBAL GIN MASTERS MASTER 2015. HERNÖ SWEDISH
ROSE GIN: GLOBAL GIN MASTERS MASTER 2018, IWSC LONDON
DRY GIN TROPHY 2017, IWSC GOLD OUTSTANDING 2017, GLOBAL GIN
MASTERS GOLD 2017.
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Villkor och anvisningar

ERBJUDANDET. Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och uppgår till maxi-

malt 100 000 nyemitterade B-aktier, motsvarande en emissionslikvid om 5 500 000
SEK. Om intresset för emissionen är stort har styrelsen möjlighet att utnyttja en övertilldelningsoption till samma pris om ytterligare högst 500 000 befintliga B-aktier, motsvarande 27 500 000 SEK, vilka erbjuds av befintliga aktieägare. Aktierna som omfattas
av Erbjudandet har ISIN-kod SE0011090281.
PRISER I ERBJUDANDET
Priset per B-aktie uppgår till 55 SEK.
Courtage utgår ej. Emissionskursen
har fastställts av styrelsen.

är bindande. Ifylld och undertecknad
anmälningssedel ska skickas eller
lämnas till Aktieinvest. Se kontaktuppgifter nedan.

ANMÄLAN
Anmälan om teckning av aktier ska
ske under perioden 10 november 2020
till och med den 3 december 2020.
Anmälan ska avse lägst 100 B-aktier,
motsvarande 5 500 SEK, och därefter i valfritt antal aktier. Anmälan
ska göras på särskild anmälningssedel som kan erhållas från Bolaget
eller Aktieinvest. Anmälningssedeln
finns även tillgänglig på Bolagets
hemsida: www.hernogin.com samt
på Aktieinvests hemsida: www.aktieinvest.se. Anmälan kan också göras
elektroniskt med svenskt BankID eller nordiskt eID på www.aktieinvest.
se/hernogin2020. Vid teckning med
svenskt BankID, eller annat nordiskt
eID, skickas ett kvitto på registrerad
anmälan omedelbart ut.

För personer som saknar VP-konto
eller värdepappersdepå måste
VP-konto eller värdepappersdepå
öppnas innan anmälningssedeln
inlämnas. Observera att öppnandet
av VP-konto eller värdepappersdepå
kan ta viss tid hos vissa förvaltare.

Anmälan ska vara Aktieinvest
tillhanda senast kl. 17:00 den 3
december 2020. Inga ändringar eller
tillägg får göras i förtryckt text.
Ofullständig eller felaktigt ifylld
anmälningssedel kan komma att
lämnas utan avseende. Endast en
anmälan per person får göras. Om
flera anmälningssedlar skickas in
kommer endast den senast mottagna
att beaktas. Observera att anmälan
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Om teckning avser ett belopp som
överstiger 15 000 EUR, om du är en
PEP eller närstående till en PEP,
eller om du är bosatt utanför EU/
EES måste även följande dokument
medföljas anmälningssedel för att
denna skall vara giltig:
Fysisk person:
• Besvara de kundkännedomsfrågor som finns i blankett på www.
aktieinvest.se/pep, via nedladdning av blankett eller elektronisk
med BankID.
• Bifoga en vidimerad giltig IDhandling (svenskt körkort, pass
eller liknande dokument). Om
kundkännedomsblanketten ovan
ifylls med BankID krävs ej vidimerad ID-handling.

Juridisk person:
• Bifoga en kopia av registreringsbevis för att styrka firmateckningen samt kopia på firmatecknares
ID-handling.
• Bifoga kopia på ID-handling för
verkliga huvudmän.
• Besvara de kundkännedomsfrågor som finns i blankett på www.
aktieinvest.se/pep, via nedladdning av blankett eller elektroniskt
med BankID.
OBSERVERA
Eftersom aktien är onoterad är det
inte möjligt att förvara aktien på exempelvis ett Investeringssparkonto
(ISK) eller en Kapitalförsäkring (KF).
För ytterligare information om vilka
depåtyper det är möjligt att teckna
aktier inom ramen för Erbjudandet
på, vänligen kontakta respektive
bank/förvaltare.
TILLDELNING
Beslut om tilldelning av B-aktier
fattas av Bolagets styrelse varvid
styrelsen kommer eftersträva en
spridning av ägarskapet samt att
befintliga ägare ges möjlighet att
teckna ytterligare aktier. Tilldelningen är inte beroende av när
under anmälningsperioden anmälan
inges. I händelse av överteckning
kan tilldelning komma att utebli eller
ske med ett lägre antal aktier än
anmälan avser.

BESKED OM TILLDELNING
Snarast efter styrelsens beslut om
tilldelning kommer avräkningsnota
att sändas ut till de som erhållit tilldelning. Erbjudandet. Inget meddelande utgår till dem som inte erhållit
tilldelning.
BETALNING
Full betalning för tilldelade aktier
ska erläggas kontant senast den
dag som anges på avräkningsnotan.
Observera att om full betalning inte
erläggs i tid, kan tilldelade aktier
komma att överlåtas till annan.
Skulle försäljningspriset vid sådan
överlåtelse komma att understiga
priset enligt Erbjudandet, kan den
som erhöll tilldelning av dessa aktier
i Erbjudandet komma att få svara för
mellanskillnaden.
LEVERANS AV AKTIER
Registrering hos Euroclear av
tilldelade och betalda aktier kommer
ske så snart som möjligt efter att
emissionen registrerats hos Bolagsverket, denna registrering beräknas
ske omkring vecka 53 2020, varefter
Euroclear sänder ut en VP-avi som
utvisar det antal aktier i Hernö Gin
AB som har registrerats på mottagarens VP-konto. Avisering till aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat sker i enlighet med respektive
förvaltares rutiner.
HANDEL I AKTIEN
Det bedrivs idag ingen organiserad
handel i aktierna som omfattas av
Erbjudandet.
RÄTT TILL UTDELNING
De nya B-aktierna medför rätt till
utdelning, i den mån utdelning
beslutas, från och med räkenskapsåret 2020, under förutsättning att de
nya aktierna blivit registrerade och
införda i den av Euroclear förda ak-

tieboken före avstämningsdagen för
utdelning. Utbetalning av eventuell
utdelning ombesörjs av Euroclear.
VILLKOR FÖR ERBJUDANDETS
FULLFÖLJANDE
Erbjudandet är villkorat av att inga
händelser inträffar som bedöms
kunna ha så väsentligt negativ inverkan på Bolaget, dess verksamhet
och affärsutsikter, att Erbjudandet
är olämpligt att genomföra. Om
ovanstående villkor inte uppfylls kan
Erbjudandet komma att avbrytas. Ett
eventuellt avbrytande av Erbjudandet
kommer att meddelas på Bolagets
hemsida så snart som möjligt och
senast den 3 december 2020. För
det fall Erbjudandet avbryts kommer varken leverans av eller betalning för aktier inom Erbjudandet att
genomföras.
OFFENTLIGGÖRANDE AV
UTFALLET I EMISSIONEN
Utfallet i Erbjudandet kommer att
offentliggöras på Bolagets hemsida,
www.hernogin.com/story/, under
Corporate information. Detta beräknas ske omkring den 10 december
2020.
INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Den som anmäler intresse om teckning av aktier i Erbjudandet kommer
att lämna in personuppgifter till
Aktieinvest. Personuppgifter som
lämnas till Aktieinvest kommer
att behandlas i datasystem i den
utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera
kundengagemang. Även personuppgifter som inhämtas från annan än
den kund som behandlingen avser
kan komma att behandlas. Det
kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem
hos företag eller organisationer

Teckna aktier

VIA BANK-ID: www.aktieinvest.se/hernogin2020
VIA ANMÄLNINGSSEDEL: Skickas till postadress:

Aktieinvest FK AB, Emittentservice, Box 7415, 103 91
Stockholm

med vilka Aktieinvest samarbetar.
Informationen om behandling av
personuppgifter lämnas av Aktieinvest, som är personuppgiftsansvarig
för behandlingen av personuppgifter.
Aktieinvest tar emot begäran om rättelse eller radering av personuppgifter på den adress som anges under
avsnittet ”Anmälan”.
ÖVRIG INFORMATION
I det fall ett för stort belopp betalats
in av en tecknare kommer Aktieinvest ombesörja att överskjutande
belopp återbetalas. Belopp understigande 100 SEK kommer dock inte att
utbetalas. Ofullständig eller felaktigt
ifylld anmälningssedel kan komma
att lämnas utan avseende. Om
teckningslikviden inbetalats för sent
eller är otillräcklig kan anmälan om
teckning också komma att lämnas
utan avseende. Erlagd emissionslikvid kommer då att återbetalas.
Aktieinvest agerar emissionsinstitut åt Bolaget. Innan Erbjudandet
innehar Aktieinvest inga aktier i
Hernö Gin AB. Att Aktieinvest är
emissionsinstitut innebär inte i sig
att Aktieinvest betraktar den som
anmält sig i Erbjudandet (”förvärvaren av aktier”) som kund hos
Aktieinvest för placeringen. Följden
av att Aktieinvest inte betraktar
förvärvaren av aktier som kund för
placeringen är att reglerna om skydd
för investerare i lagen 2007:528 om
värdepappersmarknaden inte kommer att tillämpas på placeringen.
Detta innebär bland annat att varken
så kallad kundkategorisering eller så
kallad passandebedömning kommer
att ske beträffande placeringen. Förvärvaren av aktier ansvarar därmed
själv för att denne har tillräckliga
erfarenheter och kunskaper för att
förstå de risker som är förenade med
placeringen.

Frågor rörande emissionen

AKTIEINVEST: Epost: emittentservice@aktieinvest.se,
HERNÖ GIN 2020 21
Tfn: 08-506 517 95, Fax: 08–506 517 01,NYEMISSION
www.aktieinvest.se
HERNÖ GIN: Kontakt: Jon Hillgren, vd
Epost: info@hernogin.com Tfn: 073-274 44 93

Resultaträkning
RESULTATRÄKNING

2020-09-30

2019-09-30

2019-12-31

18 859 855
478 479
19 338 334

18 835 555
187 510
19 023 065

25 374 747
259 802
25 634 549

- 3 669 620
- 4 055 742
- 4 708 427

- 3 482 936
- 3 622 445
- 4 862 249

- 5 056 151
- 5 074 669
- 6 372 493

- 794 696
6 109 849

- 617 440
6 437 995

- 895 996
8 235 240

10 657
- 288
6 120 218

5 058
- 347
6 442 706

6 131
- 347
8 241 024

Bokslutsdispositioner		
Skatt på periodens resultat

6 120 218
0
-1 346 448

6 442 706
0
- 1 417 395

8 241 024
- 57 945
- 1 765 176

ÅRETS RESULTAT		

4 773 770

5 025 311

6 417 903

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning		
Övriga externa intäkter
SUMMA		
RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter		
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar
RÖRELSERESULTAT		
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Ränteintäkter och liknande resultatposter		
Räntekostnader och liknande resultatposter		
RESULTAT EFTER FINANSNETTO		
RESULTAT FÖRE SKATT OCH
BOKSLUTSDISPOSITIONER		
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Balansräkning
BALANSRÄKNING

		

2020-09-30

2019-12-31

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark
		
Maskiner och andra tekniska anläggningar
		
Inventarier och verktyg
		
Pågående investeringar
		
			

11 122 772
88 999
1 810 903
628 804
13 651 478

11 429 660
123 994
2 158 019
120 000
13 831 673

Uppskjuten skatt
		
Aktier i dotterföretag			
Långfristiga fordringar			
			

0
25 000
1 500
26 500

0
0
1 500
1 500

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			

13 677 978

13 833 173

2 912 989

3 703 992

Kundfordringar			
Övriga fordringar
		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
		
			

2 878 474
1 397 110
328 286
4 603 870

2 410 329
1 590 668
223 225
4 224 222

Kassa och bank			
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			

13 321 593
20 838 452

9 850 007
17 778 221

SUMMA TILLGÅNGAR

34 516 430

31 611 394

Finansiella anläggningstillgångar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager mm.

Färdiga varor och handelsvaror			
Kortfristiga fordringar
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BALANSRÄKNING			

2020-09-30

2019-12-31

581 375
581 375

581 375
581 375

Överkursfond		
Balanserad vinst eller förlust			
Periodens resultat			
			

11 402 593
12 209 298
4 773 770
28 385 661

11 402 593
7 744 815
6 417 903
25 565 311

SUMMA EGET KAPITAL			

28 967 036

26 146 686

610 452
4 312

610 452
4 312

Leverantörsskulder
		
Skatteskulder			
Övriga skulder			
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
			

857 276
813 898
1 707 747
1 555 709
4 934 630

814 334
2 383 269
1 104 424
547 917
4 849 944

SUMMA SKULDER			

5 549 394

5 464 708

		

34 516 430

31 611 394

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital

Aktiekapital			
			
Fritt eget kapital

Övriga obeskattade reserver			
Avsättningar för skatter			
			
Kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Kassaflödesanalys
2020 Kv 3

2019 Helår

Resultat före finansiella poster		
6 109 849
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet
		
Avskrivningar/nedskrivningar 		
794 696
Erhållen ränta		
10 657
Erlagd ränta		
-288
Reavinst/reaförlust		
- 20 174
Betald skatt		
- 2 915 819
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital
3 978 921

8 235 240

LÖPANDE VERKSAMHET

895 996
6 131
-347
0
- 1 396 090
7 740 930

FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL

Förändring av varulager		
Förändring av kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar		
Förändring av leverantörsskulder		
Förändring av kortfristiga skulder		
Kassaflöde från den löpande verksamheten		

791 003
- 468 145
88 497
42 942
1 611 115
6 044 333

- 623 201
1 897 003
- 940 646
320 104
- 221 407
8 172 783

- 25 000
- 1 070 477
476 150
- 619 327

0
- 8 068 349
11 600
- 8 056 749

Nyemission		
Amortering
Utbetald utdelning		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		

0
0
- 1 953 420
- 1 953 420

0
0
- 1 767 380
- 1 767 380

Likvida medel vid periodens ingång		
Periodens kassaflöde		
Likvida medel vid periodens utgång		

9 850 007
3 471 586
13 321 593

11 501 352
- 1 651 345
9 850 007

INVESTERINGSVERKSAMHET

Förvärv av dottebolag
Investeringar och matriella anläggningstillgångar
Försäljning av inventarier 		
Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHET
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Bolagsordning
BOLAGSORDNING FÖR HERNÖ GIN

antagen vid bolagsstämma 2018-02-28.

§ 1 FIRMA
Bolagets firma är Hernö Gin AB (publ).
§ 2 STYRELSENS SÄTE
Styrelsen har sitt säte i Härnösands kommun.
§ 3 VERKSAMHET
Bolaget skall bedriva hantverksmässig tillverkning och
försäljning av alkoholhaltiga drycker, förvaltning och
handel med värdepapper och fastigheter samt därmed
förenlig verksamhet
§ 4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet ska vara lägst 512 000 och högst 2 048 000
SEK.
§ 5 ANTAL AKTIER
Antal aktier ska vara lägst 9 152 000 och högst 36 608 000.
§ 6 AKTIESLAG
Aktierna i bolaget kan bestå av A-aktier och B-aktier.
Aktierna i serie A får utgivas till ett belopp som högst
motsvarar 100 procent av aktiekapitalet. Aktierna i serie
B får utgivas till ett belopp som höst motsvarar 100 procent av aktiekapitalet. A-aktie har tio (10) röster per styck
och B-aktie en (1) röst per styck.
Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller
kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie
B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär
företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär
företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till
teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda
erbjudna aktierna 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 av endast serie A eller serie
B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är
av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya
aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.
Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller
konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna
teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier
som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som
om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan
komma att bytas ut mot.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska
nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till
det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare.
Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt
till nya aktier av samma aktieslag.
Aktier av serie A skall på begäran av ägare till sådana
aktier omvandlas till aktier av serie B. Begäran om
omvandling, som skall vara skriftlig och ange det
antal aktier av serie A som skall omvandlas till aktier
av serie B, skall göras hos bolaget. Bolaget skall genast
anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering
i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd
när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.
§ 7 STYRELSE
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter
med lägst 0 och högst 3 suppleanter.
§ 8 REVISORER
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte
räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med högst
två revisorssuppleanter eller ett eller två registrerade
revisionsbolag utses.
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§ 9 KALLELSE
Kallelse till bolagsstämma ska göras genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen
hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett
ska annonseras i Dagens Nyheter. Kallelse till ordinarie
bolagsstämma och kallelse till extra bolagsstämma där
fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra
veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två
veckor före stämman.
För att för deltaga i förhandlingarna på bolagsstämman
ska aktieägaren vara upptagen i aktieboken senast fem
vardagar före dagen för stämman. Aktieägaren ska göra
anmälan hos Bolaget i enlighet med kallelsen.
§ 10 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA
På årsstämma ska följande ärenden behandlas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen
sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och
revisionsberättelsen.
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7. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och
		balansräkningen.
b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst
		 eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkstäl		 lande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och
revisorerna.
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman
enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsor
ningen.
§ 11 RÄKENSKAPSÅR
Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.
§ 12 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument

Anmälningssedel för teckning av B-aktier i Hernö Gin AB
Teckningstid:
Teckningskurs:
Tilldelning:
Likviddag:

Anmälan med BankID: Istället för att fylla i
denna blankett kan du anmäla om teckning
enkelt och smidigt med BankID.
Gå in på: www.aktieinvest.se/hernogin2020
och följ instruktionerna.

10 november - 3 december 2020.
55,00 kronor per B-aktie.
Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota.
Likvid dras ej från föranmäld depå.
Tre bankdagar efter utskick av avräkningsnota.

OBS! Då aktien är onoterad är den ej möjlig att förvara på ett Investeringssparkonto (ISK) eller en Kapitalförsäkring (KF).

A. UNDERTECKNAD ANMÄLER SIG HÄRMED FÖR TECKNING ENLIGT FÖLJANDE:
stycken B-aktier i Hernö Gin till ovan angiven kurs.
Anmälan om teckning av B-aktier ska avse lägst 100 aktier (5 500 SEK).

B. OM TILLDELNING SKER SKA TILLDELADE AKTIERNA LEVERERAS TILL:
VP-Konto:

eller Depånummer:

0 0 0

Bank/Fondkommissionär:

VAR GOD TEXTA TYDLIGT, BLANKETTEN LÄSES MASKINELLT

C. NAMN- OCH ADRESSUPPGIFTER:
Efternamn:

Förnamn/Företagsnamn:

Personnummer/Org.nummer:

Adress:
Postnummer och ort:

Land:

E-postadress:

Telefon:

Medborgarskap:
Vid annat medborgarskap än svenskt, ange Nationellt id (NID)1 (fysisk person):
Information om NID finns på www.aktieinvest.se/nid

1

Legal Entity Identifier (LEI)2 (juridisk person):
Information om LEI finns på www.aktieinvest.se/lei

2

D. POLITISKT EXPONERAD PERSON (PEP)* (måste fyllas i av alla tecknare)
Är du PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är eller har varit en PEP de senaste 18 månaderna?
Nej
Ja (ange befattning, land och er relation):
* Befattningar som innebär att en person är en politiskt exponerad person (PEP): Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister, parlamentsledamot, ledamot i styrelse för politiskt parti, domare i högsta domstolen, konstitutionell domstol eller i annat rättsligt organ på hög nivå, vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas, ledamot i styrelse för politiska partier, högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller ledamot i centralbank, ambassadör, diplomatiskt sändebud
eller hög officer i försvarsmakten, person som ingår i statsägd företagsförvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, någon av ovanstående befattningar på internationell
nivå, ledningsperson i en internationell organisation (t.ex. FN, FN-anslutna organisationer, Europarådet, NATO och WTO).
** Närmaste familjemedlem betyder: Make/maka, Partner som enligt nationell lag likställs med make/maka Sambo enligt definitionen i Sambolagen (2003:376), Barn
eller Barns make/partner samt Förälder
*** Känd medarbetare betyder: Fysisk person som har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning, t.ex. genom att vara verklig huvudman till en juridisk person tillsammans med en sådan person.

E. FÖRETRÄDARE FÖR FÖRETAGET - FIRMATECKNARE (gäller enbart juridiska personer) Vid fler än två firmatecknare, vänligen kontakta Aktieinvest
Firmatecknare 1 - Förnamn & Efternamn:
E-postadress:

Personnummer:
Telefon:

Är du PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?
Nej
Ja (ange befattning, land och er relation):
Firmatecknare 2 - Förnamn & Efternamn:
E-postadress:

Personnummer:
Telefon:

Är du PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?
Nej
Ja (ange befattning, land och er relation):

Signering sker på sidan 2 – inkommen anmälan utan signatur är inte giltig!

556866-0657

F. VERKLIG HUVUDMAN (gäller enbart juridiska personer) Vid fler än två verkliga huvudmän, vänligen kontakta Aktieinvest
1. Förnamn & Efternamn:

Personnummer:

E-postadress:
Position baserat på:
% av rösterna i företaget

Telefon:

% av aktiekapitalet i företaget

Avtal eller liknande utfästelse som ger ett bestämmande inflytande.

Är du PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?
Nej
Ja (ange befattning, land och er relation):
Personnummer:

2. Förnamn & Efternamn:

Telefon:

E-postadress:
Position baserat på:
% av rösterna i företaget

% av aktiekapitalet i företaget

Avtal eller liknande utfästelse som ger ett bestämmande inflytande.

Är du PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?
Nej
Ja (ange befattning, land och er relation):

G. TECKNING ÖVER 15 000 EUR, OM DU ÄR PEP* ELLER BOSATT UTANFÖR EU/EES
Om du har svarat att du är en PEP eller närstående till en PEP, eller om du tecknar ett enskilt belopp eller tillsammans med andra anmälningar ett
sammanlagt belopp motsvarande 15 000 EUR, eller om du är bosatt utanför EU/EES måste du:

Fysisk person:
•
•

Besvara de kundkännedomsfrågor som finns i blankett på www.aktieinvest.se/pep, via nedladdning av blankett eller elektronisk med BankID.
Bifoga en vidimerad giltig ID-handling (svenskt körkort, pass eller liknande dokument). Om kundkännedomsblanketten ovan fylls i med BankID krävs ej vidimerad
ID-handling.

Juridisk person:
•
•
•

Bifoga en kopia av registreringsbevis för att styrka firmateckningen samt kopia på firmatecknares ID-handling.
Bifoga kopia på ID-handling för verkliga huvudmän.
Besvara de kundkännedomsfrågor som finns i blankett på www.aktieinvest.se/pep, via nedladdning av blankett eller elektroniskt med BankID.

H. SIGNATUR
Undertecknad är medveten om samt medger att:
•
Anmälan är bindande, dock kan ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel komma att lämnas utan avseende.
•
Memorandum finns att ladda ner från www.aktieinvest.se och www.hernogin.com.
•
Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen värdering av effekten av
dessa risker genom att ta del av tillgänglig information kring detta.
•
Fullständig information samt villkor framgår av memorandum utgivet i november 2020 av styrelsen i Hernö Gin.
•
Aktieinvest FK AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av B-aktier enligt de villkor som framgår av ovan angivet memorandum och
denna anmälningssedel.
•
Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal B-aktier eller helt utebli.
•
Personuppgifter som lämnas eller i övrigt registreras i samband med denna anmälan, behandlas enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) i syfte att uppfylla
det uppdrag som åtagits av Aktieinvest FK AB för denna emission. Personuppgifter kan komma att delas till andra personuppgiftsansvariga parter. Uppgifterna
kan även komma att behandlas och användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar hos andra företag som Aktieinvest FK AB eller emittenten
samarbetar med. För mer information om behandling se www.aktieinvest.se/aktieinvest-dataskyddspolicy.
•
Inget kundförhållande föreligger mellan Aktieinvest FK AB och tecknaren avseende denna anmälan.
•
Aktieinvest FK AB kommer inte att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknat för. Teckningen har inte föregåtts av
investeringsrådgivning eller annan rådgivning. Investeringen är ett självständigt beslut.
•
Detta erbjudande avser enbart allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringseller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandum och anmälningssedeln får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet
kräver åtgärd enligt föregående eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av B-aktier som strider med detta kan komma att anses ogiltig.
•
Anmälan kan komma att anses ogiltig om tecknaren är bosatt eller på annat sätt har koppling till ett land där sanktioner förekommer.

Signera här:
Förnamn:

Efternamn:

Underskrift:

Firmatecknare för juridisk person

I. Skicka in anmälningssedeln och tillhörande handlingar per post: Aktieinvest FK AB, Emittentservice, BOX 7415, 103 91 Stockholm
eller scannad per e-post till: emittentservice@aktieinvest.se
Alla handlingar ska vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast klockan 17.00 (CET) den 3 december 2020.

556866-0657

”Hernö Gin is the
world’s leading
and most awarded
gin producer.
We intend to bring
premium gin culture
to every home”

GRUNDARE OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

@HERNOGIN, #HERNOGIN

FA C E B O O K . C O M / H E R N O G I N

INFO@HERNOGIN.COM

HERNOGIN.COM

