
En snabbt växande producent av 
hantverkstillverkade alkoholfria 
premiumdrycker och spritdrycker 
baserade på hållbara och lokala 
råvaror





OM MEMORANDUMENT 
I detta memorandum gäller följande definitioner, om inget annat anges. Med ”Bolaget”, eller ”Skånska 
Spritfabriken” menas  Xo Wines & Spirits AB (publ) (organisationsnummer 556843-4384). Skånska Spritfabriken 
är en registrerad bifirma i XO Sweden Wines & Spirits AB (publ). 

Memorandumets upprättande

Detta memorandum har upprättats av ledningen för Bolaget. Styrelsen och ledningen är ansvariga för 
innehållet i detta memorandum.

Memorandumets exponering

Syftet är att användas vid utvärdering av ett eventuellt förvärv av aktier i Bolaget. Respektive mottagare 
uppmanas och försäkrar att memorandumet enbart ska användas i sådant syfte.

Undantag från prospektskyldighet

Memorandumet är undantaget från prospektskyldighet enligt 2 kap. 4§ Lag (1991:980) om handel med 
finansiella instrument. Undantaget gäller emissioner då det sammanlagda beloppet, som investerarna 
erlägger, motsvarar högst 2,5 miljoner EUR och där emissions-perioden inte överstiger 12 månader. Detta 
memorandum har därför inte granskats av eller är godkänt av Finansinspektionen.

Memorandumets spridning

Memorandumet vänder sig till personer vars deltagande inte kräver ytterligare prospekt, 
registreringsåtgärder än de som följer svensk rätt. Memorandumet får inte spridas i Australien, Japan, 
Kanada, Nya Zeeland, USA, Sydafrika eller något annat land som kräver ytterligare åtgärder enligt 
ovanstående mening. För memorandumet gäller svensk rätt och eventuell tvist skall avgöras i svensk 
domstol.

Mottagare bör vidare utföra egen undersökning av Bolaget. Denna bör innefatta konsultation med 
professionell rådgivare angående de legala, finansiella, skattemässiga och övriga konsekvenser som kan 
uppkomma vid ett eventuellt förvärv i Bolaget.



OM 
MEMORANDUMENT 

Uttalanden om framtiden 

Uttalanden i detta memorandum, om framtiden, och övriga 
uttalanden vars implikation omfattar framtida händelser, i alla 
avseenden, är styrelsens nuvarande syn på framtiden. 
Mottagare uppmärksammas på att alla framtidsbedömningar 
är baserade på de faktiska omständigheterna vid tidpunkten 
för memorandumets framställande, vilka är väl understödda 
och genomarbetade, men gällande alla 
framtidsbedömningar, även dessa, så är de förenade med 
osäkerhet. 

Styrelsen försäkrar 

Härmed försäkrar styrelsen att man vidtagit alla rimliga 
försiktighetsåtgärder, så att, så vitt styrelsen känner till, för att 
säkerställa att all information i Memorandumet 
överensstämmer med de faktiskt rådande förhållandena samt 
att man ej utelämnat information som kan påverka 
innebörden. Vidare försäkrar styrelsen att all information ifrån 
referenser och källhänvisningar återgivits på ett korrekt sätt. 

Södra Sandby 2022-02-05



Syftet med 

kapitalanskaffningen

1. Öka marknadsandelen i Sverige
a) Öka varumärkeskännedom och antal

produkter på butikshyllorna så att
volymerna blir
tillräckligt stora

2. Färdigställa tillverkningslokalen i Södra Sandby
a. Skala upp och effektivisera produktionen
b. Bjuda in fler kunder, återförsäljare, partners

3. Fortsatt exportsatsning

4. Fortsatt hållbarhetsarbete, låta miljö och
hållbarhet genomsyra byggnation, produkter
och mötesplats



Spritfabriken
• Skånska Spritfabriken startades 2011 med kärlek

för mat och dryck på en gård full av gamla
äppelträd.

• Idag arbetar vi utifrån gården, använder de 
råvaror som växer där och samarbetar med 
lokala bönder av hållbart odlade
kvalitetsråvaror.

• Vi använder lokalt odlade råvaror och så långt
det är möjligt ekologiska.

• Första produkten var ett Äppeldestillat, ”Swedish 
calvados”, baserat på 100% äpplen från 
Österlen. En region känd för sina äpplen.

• Idag är vi en etablerad producent av (premium) 
tonic, alkoholfri gin & tonic, gin, äppeldestillat
och glögg.

• Våra alkoholfria drycker är fantastiska
törstsläckare. Du kan dricka dem som de är, eller
blanda dem i en cocktail med eller utan alkohol.

• Vi producerar drycker utan artificiella smaker och 
tillsatser. Recepten är våra egna. Vi utvinner
egna extrakt och låter råvarorna stå för 
smakerna i våra drycker. 



• Skånska Spritfabriken är en snabbt
växande premium 
dryckesproducent som med hjälp
av lokala råvaror producerar och 
erbjuder internationellt och 
nationellt prisbelönta drycker på ett
hållbart sätt utan onödiga tillsatser.

• Central listning av alkoholfri Gin & 
Tonic 2022

• Bygger Sveriges mest klimatsmarta
destilleri.



Råvaror och miljö

• Vi försöker ständigt förbättra 
processer för att dryckerna ska bli 
så goda som möjligt och göra 
minsta möjliga avtryck på miljön.

• Vi använder oss av egna recept. 
Våra drycker har inga konstgjorda 
smaker eller tillsatser. Vi 
använder lokala, äkta råvaror.

• Vi använder oss av lokalt odlade 
råvaror och så länge det finns 
lokalt; ekologiska. Med låg eller 
ingen sockerhalt. Och vi byter 
succesivt ut det som inte kan 
plockas på gården, handlas lokalt 
eller inte är ekologiskt. Vi använder 
ex. lokalt plockad malört istället för 
kinabark.

• Vi utvinner egna, naturliga extrakt från 
frukt, grönsaker och växter som vi också 
säljer till andra tillverkare.



Export

• Under 2021 ökade vår sprit- och
exportförsäljning med över 50%

• Potentialen för export är enorm, 
det finns en stark efterfrågan på
hållbart skapade premiumdrycker. 

• Idag exporterar vi till Norge, 
Danmark, Holland, Spanien, 
Japan, Singapore och USA. Vi 
räknar med att kunna fördubbla
vår export inom 2 år.



Distribution och 

interaktion

• Distribution av alkoholfria drycker går via 

grossister till  livsmedelsbutiker i hela Sverige. Vi 

direkt levererar till närliggande kunder och 

butiker så vi har kontakt med  marknaden

regelbundet. Vi använder oss av en tredje part 

för att distribuera till Systembolagets alla butiker. 

Exportmarknaderna har vi kontrakt med lokala

importörer som hanterar försäljning och 

distribution. Den alltmer ökande e-handeln

hanterar vi delvis själva men även där har vi en

tredje part som hanterar detta.

• Vi har lång erfarenhet av tillverkning och 

distribution av drycker i Sverige och 

internationellt. Det ger oss en unik möjlighet att

anpassa oss till trender och konkurrens.

• Vi håller till på en gård som våra kunder kan besöka eller ta 

del av online.

• Vi använder våra drycker för att fysiskt eller online lära ut allt

om hantverksproduktion, provningar eller workshops.



Kapacitet

• Nybyggnation av 160kvm 
tillverkningslokal pågår. Beräknas stå
färdigt sensommar 2022. Där samlar
vi all tillverkning på samma plats och 
optimerar produktiviteten och 
sänker tillverkningskostnaderna med 
ca 20%. 

• Destillationskapacitet om 2000 -
3000 liter gin per dygn.

• Tillverkning av tonic sirup

• Tillverkning av naturliga extrakt

• Buteljering 



Produkter

• Vi tillverkar drycker både åt oss själva
och åt andra företag.

• Alkoholfria drycker

• Tonic Water och Alkoholfri gin & tonic 

• Alkoholhaltiga drycker

• Gin, Whisky, Pastis, Rom, Äppeldestillat

• Övrigt

• Naturliga extrakt, handsprit, peppar, 
glas etc



Produkt portfölj av Alkoholfria drycker

• Bubblel (Champagne)

• Gurka & Svartpeppar

• Rosé (Rabarber, rosblad, granskott)

• Citrus

Alkoholfri Gin & Tonic (RTD)

• Indian (Citron & Grapefrukt)

• Äpple

• Citrongräs & Fläder

Tonic Water

✓ Lägst sockerhalt i Sverige

✓ Inget konserveringsmedel, 18 mån hållbarhet 

genom pastörisering

✓ Svenska råvaror, som t.ex. socker och malört



Gin portfölj • Internationellt prisbelönt gin. 

• Lokala råvaror.  

• Gin Kaffe i samarbete med lokalt rosteri.



Medaljer sedan start 

• SKÅNSKA SPRITFABRIKEN: THE BEST SPIRIT PRODUCER IN SOUTHERN 

SWEDEN 2018

• ÄPPELGLÖD GOLD 2021

• TONIC WATER INDIAN, GOLD 2021

• TONIC WATER LEMONGRASS & ELDERFLOWER

• NON-ALCOHOL GIN & TONIC CITRUS: IWSC LONDON BRONS 2018, 

IWSC LONDON  GOLD 2020, SPIRIT MASTERS LONDON SILVER 2020. 

• NON-ALCOHOL GIN & TONIC CUCUMBER & BLACK PEPPER: SPIRIT 

MASTERS LONDON SILVER, 2021

• G-GIN LONDON DRY: IWSC LONDON SILVER 2017, IWSC LONDON 

GIN & TONIC GOLD OUTSTANDING 2017, IWSC LONDON GIN & 

TONIC TROPHY 2017, IWSC LONDON SILVER OUTSTANDING 2017, 

WWSA LONDON DOUBLE GOLD 2018, WWSA LONDON GIN OF THE 

YEAR 2018, WWSA LONDON GOLD GIN & TONIC 2018, FRANKFURT 

GOLD 2018, WWSA LONDON GOLD 2020. 

• ÄPPELGLÖD LONDON, GOLD 2021

• G-GIN ÖSTERLEN FINISH: IWSC LONDON SILVER 2017, WWSA 

LONDON BRONZE 2018, WWSA LONDON 2020

• G-GIN BORDEAUX FINISH: IWSC LONDON SILVER 2017, CATHAY 

PACIFIC HK IWSC SILVER 2018, WWSA LONDON DOUBLEGOLD 2018, 

WWSA LONDON SILVER 2020

• ÖSTERLEN VSOP FIRST BATCH: IWSC LONDON SILVER 2014, IWSC 

LONDON BRONZE 2017, CATHAY PACIFIC HK IWSC SILVER 2018

• POMMES FELIZ: IWSC LONDON SILVER 2014, IWSC LONDON BRONS 

2016, WWSA LONDON SILVER 2018.



Beräknad 

försäljning

*Jämförselsestörande poster av nedskrivning av lagret pga Covid-19 med 1Mkr. 

* Bolaget byter från brutet räkenskapsår till kalenderår under perioden 1/7 2020 - 31/12 2021. 

** Investeringar sker under 2022 och 2023 därav en lägre vinstmarginal 

(I Tusen Kronor) UTFALL UTFALL PROGNOS PROGNOS PROGNOS PROGNOS PROGNOS PROGNOS

18/19 19/20 20/21* 2022** 2023** 2024 2025 2026

18 mån

Total försäljning 4 119               3 966               6 300                        5 800 9 000 17 000 20 000 26 000

Summa Kostnader -4 047 -4 863 -9 700 -6 700 -9 000 -12 000 -11 500 -14 500 

Total Resultat 72                     -897 -3 400 -900 -                           5 000               8 500               11 500             

Vinstmarginal 0% 29% 43% 44%



Verksamheten 2020/2021

Vi arbetar med vårt första bokslut som ett publikt AB och har just avslutat 18-månaders perioden innan vi går 

över till kalenderår som räkenskapsår. 

Löpande kostnader har minskat och intäkter ökat. Resultatet är fortfarande negativt men vi har fokus på att 

ytterligare öka intäkterna.

Vi befinner oss i en utvecklings-och investeringsfas i företagets historia. Vi bygger fysiska byggnader men 

också relationer, skapar nya spännande platser och upplevelser för våra besökare med försäljningsaktiviteter. 

Bygget av destilleriet och den pågående pandemin kommer att fortsatt utmana företagets likviditet.

Väsentliga händelser sedan senaste årsredovisningen

•Kassering av glögg, på grund av oxidation, till ett lagervärde av 480 000kr under 2021

•Genomförd nyemission, om totalt 3 325 875kr (före kapitalkostnad), under 2021

•Covid19 har fortsatt påverkat bolagets verksamhet

•Bolaget har påbörjat nybyggnation av ett destilleri. Byggnation beräknas vara klart under andra halvan av 

2022. 



Emissionsvillkor

Pris per aktie 125kr 

Minsta investering: 30 aktier (motsvarar 3750kr)

Teckningsperiod: 7 feb – 21 mars 

Betalning sker i samband med teckning genom betalning till Nordic issuing (emmisions

institut)

Totalt antal aktier före emission: 338 853

Max antal aktier som vi emitterar: 77 000 st B-aktier

(röst per A-Aktie är 1 och röst per B-Aktie är 0.1)

Värdering: ca 42Mkr före emission

Aktiebok: Administreras av eAktiebok.se. Inbjudan och avräkningsnota skickas ut efter att 

emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Emissionens användande: Syftet är att tillföra rörelsekapital och skapa förutsättningar för 

fortsatta investeringar och möjliggöra expansionen samt att färdigställa destilleriet I Södra

Sandby. 

Verksamhetsbeskrivning: Tillverkning av alkoholhaltiga och alkoholfria drycker



Så här gör du för att teckna aktier

När du har läst igenom investeringsmemorandumet och är intresserad av att investera går du vidare genom följande 

steg:

1. Följ länken till till Nordic Issuing som sköter teckningsförfarandet https://nordic-

issuing.se/?post_type=case&p=2391&preview=true

2. Registrera dina uppgifter och signera med Bank-ID.*

3. Du är nu en del av Skånska Spritfabriken/XO Sweden Wines & Spirits AB (Publ)

• Start teckningsperiod: 7 februari. 

• Från 7 februari kan du teckna aktier hos Nordic Issuing där du enkelt signerar genom Bankid. 

• Slut teckningsperiod: 21 mars. 

• Sista svarsdag hos Nordic Issuing att teckna aktier

• Likviddag: 21 mars. 

• Denna dag måste du betala in likviden för dina tilldelade aktier

*Nordic Issuing har stöd för Bank-ID (Sverige och Norge) och Nem ID. Personer utanför dessa länder kommer att signera avtalet 

manuellt. För frågor om teckningen, signering etc. kontakta info@nordic-issuing.se

https://nordic-issuing.se/?post_type=case&p=2391&preview=true
mailto:info@nordic-issuing.se


VILLKOR OCH ANVISNINGAR (1 av 4)

Villkor och anvisningar för Erbjudandet

Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och uppgår till maximalt 77 000 nyemitterade aktier. Skälet till att frångå befintliga aktieägares företrädesrätt är att 

Bolaget ska kunna bredda ägandet samt tillföra kapital för att framtidssäkra Bolagets utveckling. Aktieboken för XO Sweden Wines & Spirits AB (publ) administreras hos 

eAktiebok. Teckning sker med först-till-kvarn principen och anmälningssedel finns på www.nordic-issuing.se

Priser i Erbjudandet

Priset per aktie uppgår till 125,00 SEK. Courtage utgår ej. Aktiekursen har fastställts av styrelsen.

Anmälningsperiod

Anmälan om teckning av aktier kan ske under tiden 7 feb 2022 t.o.m 21 mars 2022.

Värdering

Bolagets värdering uppgår till ca 42,3 MSEK (pre-money).

Anmälan

Anmälan om förvärv av aktier ska ske genom ifyllande och undertecknande av anmälningssedel som ska vara Nordic Issuing tillhanda senast den 21 mars 2022. 

Observera att anmälan är bindande.

Minsta anmälanspost är 30 aktier vilket motsvarar 3 750,00 SEK. Därefter sker teckning i valfritt antal aktier.

Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel per person och/eller bolag. För det fall flera anmälningssedlar insändes, kommer endast den senast inkomna att 

beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på anmälningssedeln tryckta 

texten. Teckning ska vara Nordic Issuing tillhanda senast kl 17.00 den 21 mars 2022. Teckning ska göras på anmälningssedel som kan erhållas från Bolaget eller Nordic 

Issuing.

Anmälningssedeln finns även tillgänglig på Bolagets hemsida: www.spritfabriken.com. 

Teckning kan göras elektroniskt med svenskt BankID eller annat nordiskt eID på www.nordic-issuing.se . Vid teckning med svenskt BankID, eller annat nordiskt eID, skickas 

kvitto på registrerad teckning ut efter mottagandet av Nordic Issuing. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel 

kan komma att lämnas utan avseende.

http://www.nordic-issuing.se/


VILLKOR OCH ANVISNINGAR (2 av 4)

Anmälan över 15 000 EUR

I det fall anmälan om förvärv av aktier uppgår till eller överstiger 15 000 EUR ska penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Nordic Issuing, enligt lag (2017:630) om 

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, samtidigt som betalning sker. Observera att Nordic Issuing inte kan tilldela värdepapper, trots att betalning 

inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Nordic Issuing tillhanda.

Tilldelning, besked & betalning 

Tilldelning sker efter ”först-till-kvarn” principen. Efter anmält intresse erhålls ett tilldelningsbesked via email. Av tilldelningsbeskedet framgår antal tilldelade aktier samt en 

betalningsinstruktion. Betala snarast genom bankgiro eller Swish. När betalning mottagits erhålls en betalningsbekräftelse vilken bekräftar att tilldelning av aktier säkrats 

enligt först till kvarn-principen. Aktierna registreras i aktieboken som administreras hos eAktiebok.se . Avräkningsnota beräknas skickas ut av eAktiebok ca två (2) veckor 

efter anmälningsperioden avslutats. Observera att om betalning inte inkommer tre (3) arbetsdagar från det att anmälan gjorts, finns risk att tilldelade aktier överlåts på 

annan part.

Restriktioner avseende deltagande i erbjudandet 

På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Kanada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Schweiz, Nya Zeeland, Japan eller andra länder där 

deltagande förutsätter prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, riktas inte erbjudandet att förvärva aktier till personer eller andra med 

registrerad adress i något av dessa länder. 

Leverans av aktier 

Registrering i aktieboken hos eAktiebok av tilldelade och betalda aktier kommer att ske så snart som möjligt efter teckningstiden avslutats. Därefter sänder eAktiebok ut en 

avräkningsnota som påvisar det antal aktier i XO Sweden Wines & Spirits AB (publ) som har registrerats i mottagarens namn, vilket beräknas ske cirka två (2) veckor efter 

avslutad anmälningsperiod. 

Handel i aktien 

Det bedrivs idag ingen organiserad handel i aktierna som omfattas av Erbjudandet. 

Rätt till utdelning 

De nya aktierna medför rätt till utdelning, i den mån utdelning beslutas, från och med räkenskapsåret 2022, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och 

införda i aktieboken före avstämningsdagen för utdelning



VILLKOR OCH ANVISNINGAR (3 av 4)

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. 

Offentliggörande av utfallet av erbjudandet 

Utfallet av Erbjudandet kommer att offentliggöras på bolagstes hemsida under fliken Investerare. Detta beräknas ske omkring den 11 april 2022. 

Information om behandling av personuppgifter 

Den som anmäler intresse om teckning av aktier i detta Erbjudande kommer att lämna personuppgifter till Nordic Issuing. Personuppgifterna som lämnas till 

Nordic Issuing 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 med vilka Nordic Issuing samarbetar. Informationen om behandling av personuppgifter lämnas av 

Nordic Issuing, som är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter.

Aktieägares rättigheter 

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktier med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns 

tillgänglig på Bolagets hemsida, dels av aktiebolagslagen (2005:551).



VILLKOR OCH ANVISNINGAR (4 av 4)

Övrig information

I det fall ett för stort belopp betalats in av person eller bolag som anmält intresse om teckning av aktier kommer Nordic Issuing ombesörja att överskjutande 

belopp återbetalas. Om tecknaren blir utan tilldelning kommer likviden att återbetalas. Belopp under 100 SEK kommer dock inte att utbetalas. 

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Om likviden inbetalats för sent eller är otillräcklig kan anmälan om 

teckning också komma att lämnas utan avseende. Erlagd likvid kommer då att återbetalas. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut åt Bolaget. Innan 

erbjudandet innehar Nordic Issuing inga aktier i XO Sweden Wines & Spirits AB (publ). Att Nordic Issuing är emissionsinstitut innebär inte i sig att Nordic 

Issuing betraktar den som anmält sig i Erbjudandet (”tecknaren av aktier”) som kund hos Nordic Issuing för placeringen. 

Följden av att Nordic Issuing 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.

Nordic Issuing AB XO Sweden Wines & Spirits (publ) 

Stortorget 3, Sandby 1651

211 22 Malmö 247 92 Södra Sandby

E-mail: info@nordic-issuing.se email: jan@spritfabriken.com

mailto:info@nordic-issuing.se
mailto:jan@spritfabriken.com


Kontakt

Kim Paulin, ph. +46 738832545 or info@kimpaulin.se

Jan Rothman, ph + 738832546 or jan@spritfabriken.com

mailto:info@kimpaulin.se
mailto:jan@spritfabriken.com

