
I början av 2018 bildades SAV Winery AB av en liten grupp entreprenörer och 
vinintresserade individer från olika delar av Sverige. Ingen av oss hade någon 
erfarenhet av tillverkning av mousserande kvalitetsviner, men vi hade alla något 
annat gemensamt – en stark övertygelse om att vi med rätt kunskap och 
engagemang skulle kunna utmana fransmän, italienare, spanjorer och andra 
nationaliteter i konsten att producera mousserande vin!

Vi var medvetna om att Sverige inte har de bästa förutsättningarna att odla druvor, 
men också medvetna om att världen drunknar i Prosecco, Cava, Sekt, Cremant och 
andra mousserande druvbaserade drycker. Mer och mindre lika varandra. Vår vision 
var att skapa något nytt och annorlunda, utan att göra avkall på vare sig kvalitet 
eller smakupplevelse. En produkt med en tydlig egen identitet och givetvis med 
hållbarhet och miljö som självklara värdegrunder. 

Resultatet blev ett mousserande vin baserat på en ren och orörd nordisk natur 

fantastisk råvara som vi kan skörda helt utan att påverka naturen. Träden tar ingen 
skada alls av tappningen av björksav. 

Parallellt med det utvecklade vi vårt helt egna unika recept för att tillverka vår dryck 
och under hösten 2018 sattes vår första batch av vinet. Ett år senare var vår första 
produkt någonsin redo att introduceras på marknaden – SAV 1785 Pétillant Naturel. 

Lanseringen i Systembolagets beställningssortiment skedde den 13:e december 

första kvartalet 2020 lanserade vi SAV 1785 på internationella vinmässor i 
Montpellier och Paris. Vi har ett tydligt internationaliseringsfokus och i april 2020 
öppnade vi upp försäljningen till i princip hela EU genom vår egen hemsida och vårt 
lager i Nederländerna. 

Vi erbjuder nu dig att vara med på vår resa och etablera SAV 1785 som en svensk 
kvalitetsprodukt, direkt från naturen, och den självklara moderna mousserande 
drycken över hela världen!
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OM MEMORANDUMENT

I detta memorandum gäller följande definitioner, om inget annat anges. Med ”
Bolaget”, eller ”SAV Winery AB” menas SAV Winery AB (publ) (organisationsnummer 
556514-0521).

Memorandumets upprättande
Detta memorandum har upprättats av ledningen för Bolaget. Styrelsen och lednin-
gen 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 Finansinspek-
tionen.

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 memorandu-
met 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, skat-
temässiga och övriga konsekvenser som kan uppkomma vid ett eventuellt förvärv i 
Bolaget.
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OM MEMORANDUMENT

Uttalanden om framtiden
Uttalanden i detta memorandum, om framtiden, och övriga uttalanden vars implika-
tion 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 framtidsbedömn-
ingar, 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 informa-
tion ifrån referenser och källhänvisningar återgivits på ett korrekt sätt.

Nacka 2021-05-03
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VAR MED OCH PLACERA 
SVERIGE PÅ VINKARTAN

Styrelseordförande och grundare.

I början av 2018 bildades SAV Winery AB av en liten grupp entreprenörer och
vinintresserade individer från olika delar av Sverige. Ingen av oss hade någon 
erfarenhet av tillverkning av mousserande kvalitetsviner, men vi hade alla något 
annat gemensamt – en stark övertygelse om att vi med rätt kunskap och engage-
mang skulle kunna utveckla konsten att producera mousserande vin.

Sverige har inte de bästa förutsättningarna att odla druvor och vi är också medvetna 
om att det finns stora mängder av Prosecco, Cava, Sekt, Crémant och andra mous-
serande druvbaserade drycker, som är mer eller mindre lika varandra. Vår vision är 
att skapa något helt nytt och annorlunda utan att göra avkall på vare sig kvalitet eller 
smakupplevelse. En produkt med tydlig identitet och givetvis med hållbarhet och 
miljö som självklara värdegrunder. Världsmarknaden för mousserande viner växer 
fortfarande starkt och det finns stora möjligheter för en ny och unik produkt för att 
kunna ta betydande marknadsandelar.

Resultatet blev ett vin baserat på björksav från en ren och orörd natur. Varje år när 
tjälen går ur jorden, flödar saven i björken. Naturen ger oss en fantastisk råvara, som 
kan skördas helt utan att påverka naturen på ett negativt sätt. Träden tar ingen skada 
av tappningen av björksav.

Under 2018 etablerade vi en högkvalitativ produktionsanläggning i Östersund, som 
möjliggör tillverkning av ca 500 000 flaskor mousserande björksavsvin per år. Paral-
lellt utvecklade vi vårt helt unika recept för att tillverka vår dryck och under hösten 
startade vi den första tankjäsningen. Ett år senare kunde vi lansera vår första 
produkt, SAV 1785 Pétillant Naturel, på den svenska marknaden.

Mottagandet av produkten blev mycket positiv från konsumenter, vinexperter och 
media. Under första kvartalet 2020 presenterade vi SAV 1785 på internationella 
vinmässor i Montpellier och Paris. Vi har ett tydligt internationellt fokus och med 
öppnandet av en webshop har vi lyckats nå ut till konsumenter på den Europeiska 
marknaden. Med stor tillförsikt ser vi nu fram emot att världen börjar kunna öppna 
upp samhällena efter pandemin och att därmed restauranger, caféer, hotell mm kan 
åter börja ta emot gäster som det var före pandemin.

Vi erbjuder dig att vara med när ”slussarna öppnas” och att stadigt förankra, den pga 
pandemin, redan blygsamt etablerade lanseringen av SAV 1785, som en svensk 
kvalitetsprodukt direkt från naturen i genren ”bubbel” över hela världen.

Bengt Strenge
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VARFÖR NYEMISSION?

SAV 1785 har under det gångna året mött stora framgångar på olika nivåer. Pande-
min har dock, liksom för alla näringar, bromsat upp verksamheten.

Trots omständigheterna har SAV 1785, genom webhandeln kunnat nå till hela 16 
länder i Europa. I Systembolagets försäljning i Sverige har SAV 1785 gått från 
beställningssortimentet till att f.o.m. 1 september 2021 finnas i det fasta sortimentet i 
ett 80-tal butiker.

För att kunna fortsätta utvecklingen söker vi nu importörer och andra ambassadörer 
för vårt varumärke. Målsättningen är nu att snabbt nå andra marknader i Europa och 
Asien. På sikt är även Australien och Nordamerika intressanta marknader att bear-
beta.

En nyemission möjliggör fortsatta investeringar i marknadsföring och utökat sorti-
ment med fokus på svensk kvalitet, hållbarhet och naturliga produkter.
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OM SAV WINERY AB

Förutsättningarna finns nu för att fortsätta att expandera och lansera på flera 
marknader!

Sav Winery AB grundades i början av 2018 av entreprenörerna Bengt Streng och 
Christian Karlsson. Idén om att producera mousserande vin av björksav hade 
provats tidigare av andra, men med mycket tveksamma resultat, så varför skulle 
dessa entreprenörer lyckas bättre? 
Tidigt fastställde man att för att nå framgång krävdes två viktiga 
fundament i verksamheten. Kvalitet på produkten och volym i produktionen.

För att säkerställa kvalitet i produkten kontrakterades Lars Torstensson som 
vinmakare och med Lars gedigna kunskap och långa erfarenhet formades 
produkten SAV 1785 Pétillant Naturel till en perfekt introduktion till mousserande 
björksavsvin. Fabriken i Östersund som sattes upp under 2018 är dimensionerad 
för mer än 500 000 flaskor mousserande vin per år, men kan med ganska små 
medel utökas för att mer än fördubbla 
produktionen per år. 
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Parallellt med det utvecklade vi vårt helt egna unika recept för att tillverka vår dryck 
och under hösten 2018 sattes vår första batch av vinet. Ett år senare var vår första 
produkt någonsin redo att introduceras på marknaden – SAV 1785 Pétillant Naturel. 
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första kvartalet 2020 lanserade vi SAV 1785 på internationella vinmässor i 
Montpellier och Paris. Vi har ett tydligt internationaliseringsfokus och i april 2020 
öppnade vi upp försäljningen till i princip hela EU genom vår egen hemsida och vårt 
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VÅRA MÅL OCH 
UTMANINGAR

Vi vill placera Sverige på kartan över vinproducerande länder och bli lika erkända för 
våra produkter baserat på björksav som de druvbaserade varianterna av Prosecco, 
Cava, Sekt och Crémant. Vår produkt tillhör framtidens självklara val för konsument-
er som är noga med ursprung, miljöpåverkan och kvalitet. De nya generationernas 
vinkonsumtion skiljer sig åt från de tidigare generationernas. Värden som ekologiskt, 
renhet och hållbarhet kommer att vara viktigare och en tydlig identitet på produkten 
kommer att vara avgörande för konsumentens val.

Den traditionella vinbranschen står inför stora utmaningar där en stor majoritet av 
druvodlingarna besprutas hårt med olika bekämpningsmedel, marken utarmas på 
mineraler och klimatförändringar påverkar druvornas karaktär mm. SAV 1785 är en 
ren naturprodukt där vi nyttjar de rena vattendragen och den orörda naturen i norra 
Skandinavien så att resultatet blir ett mousserande vin som är rent, friskt och med 
stor fräschör. Attribut som ekologiskt och veganskt är självklara för oss.

Vår största utmaning är att lyckas nå ut till konsumenterna och få dem medvetna 
om vårt varumärke och våra produkter. För att lyckas med det krävs fortsatt 
omfattande, långsiktigt och strategiskt arbete i marknadsföringen, men också att vi 
skapar tydliga konsumentforum där konsumenterna blir våra ambassadörer.

Vi ser att vi har en mycket stor potential inom och utanför EU. Där är länder som 
Frankrike, Nederländerna, Belgien, Spanien, Italien, Danmark och Ungern och inte 
minst Storbritannien marknader som vi upplever har ett stort intresse för vår 
produkt. I Asien är det framförallt Japan, Taiwan och Sydkorea som är intressanta 
och det är tre ekonomier som dessutom rankar svenska varumärken och produkter 
högt.
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HUR SER MARKNADEN
FÖR MOUSSERANDE VIN UT?   

Statistik från International Organisation of Vine and Wine (OIV) publicerad 2020
visar på ett antal intressanta förhållanden som redovisas för perioden 2002 till 2018.

Vi väljer att i punktform visa de viktigaste:

• Produktionen ökat med:

  54% från 2002
  25% från 2009
  11% från 2014

• Andelen mousserande vin av totalt vinproduktion har ökat från 5% 2002 till 7% 2018.

• De största konsumentländerna är:

  Tyskland Frankrike
  USA  Ryssland
  Italien  Storbritannien

 där USA , Italien och Storbritannien har haft de största ökningarna.

• De största s.k. ”emerging markets” är:

  Australien Japan
  Argentina Brasilien
  Sverige  Schweiz
  Kanada  Mexico

• Internationell handel av mousserande vin har ökat med:

  151% sedan 2002
  67% sedan 2009
  25% sedan 2014

• Exportpriserna har ökat från ca 6 eur/flaska 2009 till 7 eur/flaska 2018

• ”Internationaliseringen” av marknaden har ökat; detta visas genom ett index som 
 visar förhållandet mellan global export över global konsumtion, dvs andelen 
 vinflaskor i världen som handlas internationellt. Före 2016 handlades relativt sett 
 mer stilla vin än mousserande vin över gränserna, därefter har detta ändrats så att 
 för varje två flaskor mousserande som konsumerades i världen, passerade en flaska 
 minst en gräns.

Våra slutsatser av denna analys är att vårt unika vin kommer att ha en mycket stor 
möjlighet att ta marknadsandelar från de mer traditionella mousserande varianterna 
i en växande marknad.
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I början av 2018 bildades SAV Winery AB av en liten grupp entreprenörer och 
vinintresserade individer från olika delar av Sverige. Ingen av oss hade någon 
erfarenhet av tillverkning av mousserande kvalitetsviner, men vi hade alla något 
annat gemensamt – en stark övertygelse om att vi med rätt kunskap och 
engagemang skulle kunna utmana fransmän, italienare, spanjorer och andra 
nationaliteter i konsten att producera mousserande vin!

Vi var medvetna om att Sverige inte har de bästa förutsättningarna att odla druvor, 
men också medvetna om att världen drunknar i Prosecco, Cava, Sekt, Cremant och 
andra mousserande druvbaserade drycker. Mer och mindre lika varandra. Vår vision 
var att skapa något nytt och annorlunda, utan att göra avkall på vare sig kvalitet 
eller smakupplevelse. En produkt med en tydlig egen identitet och givetvis med 
hållbarhet och miljö som självklara värdegrunder. 

Resultatet blev ett mousserande vin baserat på en ren och orörd nordisk natur 

fantastisk råvara som vi kan skörda helt utan att påverka naturen. Träden tar ingen 
skada alls av tappningen av björksav. 

Parallellt med det utvecklade vi vårt helt egna unika recept för att tillverka vår dryck 
och under hösten 2018 sattes vår första batch av vinet. Ett år senare var vår första 
produkt någonsin redo att introduceras på marknaden – SAV 1785 Pétillant Naturel. 

Lanseringen i Systembolagets beställningssortiment skedde den 13:e december 

första kvartalet 2020 lanserade vi SAV 1785 på internationella vinmässor i 
Montpellier och Paris. Vi har ett tydligt internationaliseringsfokus och i april 2020 
öppnade vi upp försäljningen till i princip hela EU genom vår egen hemsida och vårt 
lager i Nederländerna. 

Vi erbjuder nu dig att vara med på vår resa och etablera SAV 1785 som en svensk 
kvalitetsprodukt, direkt från naturen, och den självklara moderna mousserande 
drycken över hela världen!

VÅR

 

VÄG

 

TILL

 
MARKNADEN

Förutom att finnas på svenska Systembolaget, kommer vi att arbeta för att nå ut till 
konsumenterna genom att vi finns representerade i de flesta försäljningskanaler 
såsom restauranger, barer, hotell, caféer och vinbutiker. I många länder säljs våra 
konkurrerande produkter även i livsmedelsbutiker och stora kedjor. Vägen för att 
nå dessa är oftast att man går via importörer som man träffar på branschmässor 
runt om i världen. 

Nu när pandemin förhoppningsvis är på väg att dämpas, är det viktigt för oss att 
återuppta kontakterna med och marknadsföra oss mot de importörer som vi fick 
kontakt med genom förra årets vinmässor. Till skillnad från många av våra kollegor 
bland vinproducenterna, så har vi även valt en annan väg för att nå framgång och 
sprida vårt varumärke. 

Vi är noga med att själva äga vårt varumärke i alla marknader vi går in i och inte 
helt förlita oss på importören eller distributörens förmåga att få oss att synas. 

I praktiken innebär det att våra partners gärna får ta ansvar för att bearbeta före-
tagsmarknaden, men vi kommer alltid att äga kanalen för marknadsföring och 
försäljning mot konsumenten. Det sker primärt via sociala medier och vår egen 
webshop med lager och direktdistribution från 
Nederländerna.

Det ger oss större trygghet i hur vårt varumärke används och vi säkrar även försäl-
jningen mot konsumenterna.
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VAD HAR HÄNT 
HITTILLS?

Receptet och metoden för 
SAV 1785 utvecklas

Fabriken sätts upp i Östersund

Bolaget/produkten blir 

Alla tillstånd för produktion, 
lagring och försäljning klara

okt 2018 Första batchen sätts

okt 2019 Första batchen av SAV 1785 är 

dec 2019 Lansering av SAV 1785 på 
Systembolaget

jan 2020 Internationell lansering på BIO 
Millesimme i Montpellier

 feb 2020 Vinexpo i Paris

feb 2020 Importösavtal Norge och introduktion 
på Vinmonopolet

mar 2020 Stockholm Sparkling – första konsumentmässan

mar 2020 Importörsavtal med Tyskland

apr 2020

apr 2020 Webshop öppnas för försäljning till 
konsumenter inom EU

okt 2020 Nyemission av ca 3000 aktier till ca 200 nya ägare

mar 2021 SAV 1785 har blivit kvalificerat till Systembolagets
fasta sortiment i ca 80 premiumbutiker fr.o.m 2021-09-01

2018 SAV Winery AB bildas
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FÖRSÄLJNINGSLÄGET

Denna utveckling är acceptabel för en helt ny produkt på marknaden under 
rådande omständigheter med en av världshistoriens värsta pandemier, 
där i stort sett all handel av konsumtionsvaror kraftigt begränsades genom 
nedstängningar och restriktioner. En av de omvittnade värst drabbade 
branscherna blev restauranger och hotell och övrig besöksnäring.

LEVERANSMOTTAGARE PER LAND
Idag levererar SAV Winery AB till restauranger, importörer och konsumenter 
på flera olika marknader i Europa, varav de största är Storbritannien, Frankrike, 
Belgien, Nederländerna och Danmark. Totalt har vi levererat till 17 länder.

Under 2020 såg vi utvecklingen av antal sålda flaskor enligt följande:

Sverige        Webshop        Importörer        TOTALT

1440
9601714

2640
2476

250

213142400708011864

2088
1435
1642
1912

3808
979

December 2019
Kvartal 1 2020
Kvartal 2 2020
Kvartal 3 2020
Kvartal 4 2020
Kvartal 1 2021
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var att skapa något nytt och annorlunda, utan att göra avkall på vare sig kvalitet 
eller smakupplevelse. En produkt med en tydlig egen identitet och givetvis med 
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drycken över hela världen!

FÖRSÄLJNING OCH
RESULTAT

Emissionslikviden, som i detta erbjudande 
uppgår till 7,0 msek, kommer främst att 
användas till: 

Emissionskostnaderna beräknas uppgå till 0,6 msek. I det fall erbjudandet som 
presenteras inte blir fulltecknat, kommer Bolaget minska expansionsplanerna. 

Per 2020-12-31 var det 
bokförda värdet av (MSEK):

TILLGÅNGAR
(VARAV LAGER)

11,8 
(3,4)

EGET KAPITAL 3,2

SKULDER 8,6

Under 2018 och 2019 gjordes investeringar i produktionsanläggningen samt 
lageruppbyggnad. Det tar ca 12-15 månader från det att första råvaruinköpen 
görs till dess att de första intäkterna kommer in på bankkontot. Dessutom sker 
produktionen i industriell skala vilket gör att en tankjäsning består av ca 47000 
liter medan intäkterna rullar in i takt med försäljningen, dvs stora investeringar 
i lager.

Det ansamlade resultatet för uppstartsåren 2018 – 2020 är -10,5 msek. Detta 
har finansierats genom ägarlån, villkorat aktieägartillskott samt nyemissioner 
riktade till privatpersoner och företag.

I följande diagram visar vi vår målsättning, som pga pandemin har fått reviderats, 
men som ändå ser mycket lovande ut (msek):

MÅLSÄTTNING OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Omsättning MSEK Resultat MSEK

Utökad produktion

Investeringar i distributionssamarbeten

Marknadsföring

Medel till rörelsekapital

0

54,0

39,9

25,2

17,4

11,6

3,8

2026

14

-2,6 1,7 4,2 13,2 22,5
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KOMMENTARER 
OM SAV 1785

”Lättsam, pigg i moussen och 
med en diskret sötma som aldrig 

blir dominant i och med att citrus-
inslagen accelererar.”

”The wine is dry in an 
attractive way. It has a 
nice soft compact bubble. And 
the presentation is also very 
nice with the colour 
of water.”

- Eric N, Netherlands.

”I enjoyed the taste but 
what was mind-blowing to 
me was the idea to produ-
ce such a fine product from 
birch. I can’t wait to surprise 
my friends with such an 
”exotic” nordic product.”

”I would like to thank you and 
all of the team that works hard 
to make this wonderful 
product!”

- Tomaso S, France.

- Ashley W, U.K.

”SAV was lovely, we had 
it with lobster as it was 
dry enough. It has a slight 
sweetness that makes it 
flexible to be had with a 
range of foods. We loved 
it and ordered some more 
which we are saving for 
special meals. No more 
champagne for us!”

- Sheena M, Scotland.

”A very nice, mild taste; can 
certainly recommend as a 
summer drink or with fish. 
Amazing to think it’s made 
from birch - a very “true” 
wine experience.”

- Lars M, Denmark.

”An exceptional taste. Clear 
aroma with a slightly fresh-
green nuance and a yeasty 
note that brings champagne to 
the mind. Well balanced re-
sidual sugar in the dry-range 
wich makes it combinable with 
hearty dishes as well as sweets 
or simply as an appetiser. 
A remarkable product.”

- Martin G, Germany.

”I very much enjoyed SAV 
1785, it’s refreshingly diffe -
rent with a purity you can 
taste. I only hope that Brexit 
doesn’t get in the way of me 
ordering more in the future!”

- Trystan H, Wales.

”That beverage is wicked! 
Don’t change a thing! We 
love it so much!”

- Laurent E, France.

”We enjoyed the wine very 
much! It was not sweet, 
as I had feared, and had a 
crisp finish to it.”

- Ann W, U.K.

-Livets Goda, 2020.

”The wine was very good indeed, clear, 
crisp and fresh, nicely bubbly. Great for a 
special occasion. ”

- Pippa G, UK.

”Yes, I enjoyed the wine that is really good. I 
live in Franciacorta (northern Italy), which is a 
land of wine, so I know a bit about the topic.””

- Paoblo B, Italy.

- DI Vin, 2020.
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öppnade vi upp försäljningen till i princip hela EU genom vår egen hemsida och vårt 
lager i Nederländerna. 

Vi erbjuder nu dig att vara med på vår resa och etablera SAV 1785 som en svensk 
kvalitetsprodukt, direkt från naturen, och den självklara moderna mousserande 
drycken över hela världen!

SORTIMENT

SAV 1785 Pétillant Naturel är ett svenskt 
mousserande vin tillverkat av björksav. 

Ren, fräsch och krispig med en touch av 
gröna äpplen. Ekologisk och veganvänlig. 

En torrare och mer karaktärsfull 
variant av SAV 1785 Pétillant 

Naturel. 

En brut natural med delikat karaktär 
och den mest exklusiva varianten i 

sortimentet. En utmanare till 
Champagne.

Sav 1785 
Pétillant Naturel

Premium

MÉTHODE SUÉDOISE

Prestige
KOMMANDE PRODUKTER:

SAV 1785 är tillverkad genom en blandning av Méthode Traditionelle och Méthode Ancestral. 
Vi kallar vår metod Méthode Suédoise vilket innebär att innan den första jäsningen är helt 
avslutad, flyttar vi över vinet till flaskor och tillsätter ny jäst och nytt socker för att skapa de 
naturliga bubblorna. Det här är ett svenskt mousserande vin och vi gör den på ren och 
naturlig björksav.
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I början av 2018 bildades SAV Winery AB av en liten grupp entreprenörer och 
vinintresserade individer från olika delar av Sverige. Ingen av oss hade någon 
erfarenhet av tillverkning av mousserande kvalitetsviner, men vi hade alla något 
annat gemensamt – en stark övertygelse om att vi med rätt kunskap och 
engagemang skulle kunna utmana fransmän, italienare, spanjorer och andra 
nationaliteter i konsten att producera mousserande vin!

Vi var medvetna om att Sverige inte har de bästa förutsättningarna att odla druvor, 
men också medvetna om att världen drunknar i Prosecco, Cava, Sekt, Cremant och 
andra mousserande druvbaserade drycker. Mer och mindre lika varandra. Vår vision 
var att skapa något nytt och annorlunda, utan att göra avkall på vare sig kvalitet 
eller smakupplevelse. En produkt med en tydlig egen identitet och givetvis med 
hållbarhet och miljö som självklara värdegrunder. 

Resultatet blev ett mousserande vin baserat på en ren och orörd nordisk natur 

fantastisk råvara som vi kan skörda helt utan att påverka naturen. Träden tar ingen 
skada alls av tappningen av björksav. 

Parallellt med det utvecklade vi vårt helt egna unika recept för att tillverka vår dryck 
och under hösten 2018 sattes vår första batch av vinet. Ett år senare var vår första 
produkt någonsin redo att introduceras på marknaden – SAV 1785 Pétillant Naturel. 

Lanseringen i Systembolagets beställningssortiment skedde den 13:e december 

första kvartalet 2020 lanserade vi SAV 1785 på internationella vinmässor i 
Montpellier och Paris. Vi har ett tydligt internationaliseringsfokus och i april 2020 
öppnade vi upp försäljningen till i princip hela EU genom vår egen hemsida och vårt 
lager i Nederländerna. 

Vi erbjuder nu dig att vara med på vår resa och etablera SAV 1785 som en svensk 
kvalitetsprodukt, direkt från naturen, och den självklara moderna mousserande 
drycken över hela världen!

VILLKOR OCH ANVISNINGAR
Pt. 1 av 4

Villkor och anvisningar för Erbjudandet
Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och uppgår till maximalt 100 000 
nyemitterade aktier. Om intresset för emissionen är stort har styrelsen möjlighet att utnyttja en 
övertilldelningsoption till samma pris om ytterligare 30 000 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 SAV Winery AB 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 70,00 SEK. Courtage utgår ej. Aktiekursen har fastställts av styrelsen.

Anmälningsperiod
Anmälan om teckning av aktier kan ske under tiden 17 maj 2021 t.o.m 14 juni 2021.

Värdering
Bolagets värdering uppgår till ca 43,2 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 14 juni 2021. Observera att 
anmälan är bindande.

Minsta anmälanspost är 30 aktier vilket motsvarar 2 100,00 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 14 juni 2021.

Teckning ska göras på anmälningssedel som kan erhållas från Bolaget eller Nordic Issuing. 
Anmälningssedeln finns även tillgänglig på Bolagets hemsida: www.savwinery.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.
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I början av 2018 bildades SAV Winery AB av en liten grupp entreprenörer och 
vinintresserade individer från olika delar av Sverige. Ingen av oss hade någon 
erfarenhet av tillverkning av mousserande kvalitetsviner, men vi hade alla något 
annat gemensamt – en stark övertygelse om att vi med rätt kunskap och 
engagemang skulle kunna utmana fransmän, italienare, spanjorer och andra 
nationaliteter i konsten att producera mousserande vin!

Vi var medvetna om att Sverige inte har de bästa förutsättningarna att odla druvor, 
men också medvetna om att världen drunknar i Prosecco, Cava, Sekt, Cremant och 
andra mousserande druvbaserade drycker. Mer och mindre lika varandra. Vår vision 
var att skapa något nytt och annorlunda, utan att göra avkall på vare sig kvalitet 
eller smakupplevelse. En produkt med en tydlig egen identitet och givetvis med 
hållbarhet och miljö som självklara värdegrunder. 

Resultatet blev ett mousserande vin baserat på en ren och orörd nordisk natur 

fantastisk råvara som vi kan skörda helt utan att påverka naturen. Träden tar ingen 
skada alls av tappningen av björksav. 

Parallellt med det utvecklade vi vårt helt egna unika recept för att tillverka vår dryck 
och under hösten 2018 sattes vår första batch av vinet. Ett år senare var vår första 
produkt någonsin redo att introduceras på marknaden – SAV 1785 Pétillant Naturel. 

Lanseringen i Systembolagets beställningssortiment skedde den 13:e december 

första kvartalet 2020 lanserade vi SAV 1785 på internationella vinmässor i 
Montpellier och Paris. Vi har ett tydligt internationaliseringsfokus och i april 2020 
öppnade vi upp försäljningen till i princip hela EU genom vår egen hemsida och vårt 
lager i Nederländerna. 

Vi erbjuder nu dig att vara med på vår resa och etablera SAV 1785 som en svensk 
kvalitetsprodukt, direkt från naturen, och den självklara moderna mousserande 
drycken över hela världen!

VILLKOR OCH ANVISNINGAR
Pt. 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. Obser-
vera 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 tilldelnings-
besked via email. Av tilldelningsbeskedet framgår antal tilldelade aktier samt en betalningsin-
struktion. 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 SAV Winery AB som har registrerats i mot-
tagarens 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 2021, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i 
aktieboken före avstämningsdagen för utdelning.
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR
Pt. 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 Erbju-
dandet är olämpligt att genomföra. Om ovanstående villkor inte uppfylls kan erbju-
dandet 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 14 juni 2021.

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 personuppgifts-
ansvarig 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).

19



I början av 2018 bildades SAV Winery AB av en liten grupp entreprenörer och 
vinintresserade individer från olika delar av Sverige. Ingen av oss hade någon 
erfarenhet av tillverkning av mousserande kvalitetsviner, men vi hade alla något 
annat gemensamt – en stark övertygelse om att vi med rätt kunskap och 
engagemang skulle kunna utmana fransmän, italienare, spanjorer och andra 
nationaliteter i konsten att producera mousserande vin!

Vi var medvetna om att Sverige inte har de bästa förutsättningarna att odla druvor, 
men också medvetna om att världen drunknar i Prosecco, Cava, Sekt, Cremant och 
andra mousserande druvbaserade drycker. Mer och mindre lika varandra. Vår vision 
var att skapa något nytt och annorlunda, utan att göra avkall på vare sig kvalitet 
eller smakupplevelse. En produkt med en tydlig egen identitet och givetvis med 
hållbarhet och miljö som självklara värdegrunder. 

Resultatet blev ett mousserande vin baserat på en ren och orörd nordisk natur 

fantastisk råvara som vi kan skörda helt utan att påverka naturen. Träden tar ingen 
skada alls av tappningen av björksav. 

Parallellt med det utvecklade vi vårt helt egna unika recept för att tillverka vår dryck 
och under hösten 2018 sattes vår första batch av vinet. Ett år senare var vår första 
produkt någonsin redo att introduceras på marknaden – SAV 1785 Pétillant Naturel. 

Lanseringen i Systembolagets beställningssortiment skedde den 13:e december 

första kvartalet 2020 lanserade vi SAV 1785 på internationella vinmässor i 
Montpellier och Paris. Vi har ett tydligt internationaliseringsfokus och i april 2020 
öppnade vi upp försäljningen till i princip hela EU genom vår egen hemsida och vårt 
lager i Nederländerna. 

Vi erbjuder nu dig att vara med på vår resa och etablera SAV 1785 som en svensk 
kvalitetsprodukt, direkt från naturen, och den självklara moderna mousserande 
drycken över hela världen!

VILLKOR OCH ANVISNINGAR
Pt. 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 SAV Winery AB. 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 tillräckligaerfarenheter och kunskaper för att 
förstå de risker som är förenade med placeringen.

Nordic Issuing AB   SAV Winery AB (publ)
Stortorget 3, 211 22 Malmö  Augustendalsvägen 30, 131 52 Nacka Strand
E-mail: info@nordic-issuing.se E-mail: info@savwinery.se
Telefon: 040-6320020  Telefon: 070-3991954
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I början av 2018 bildades SAV Winery AB av en liten grupp entreprenörer och 
vinintresserade individer från olika delar av Sverige. Ingen av oss hade någon 
erfarenhet av tillverkning av mousserande kvalitetsviner, men vi hade alla något 
annat gemensamt – en stark övertygelse om att vi med rätt kunskap och 
engagemang skulle kunna utmana fransmän, italienare, spanjorer och andra 
nationaliteter i konsten att producera mousserande vin!

Vi var medvetna om att Sverige inte har de bästa förutsättningarna att odla druvor, 
men också medvetna om att världen drunknar i Prosecco, Cava, Sekt, Cremant och 
andra mousserande druvbaserade drycker. Mer och mindre lika varandra. Vår vision 
var att skapa något nytt och annorlunda, utan att göra avkall på vare sig kvalitet 
eller smakupplevelse. En produkt med en tydlig egen identitet och givetvis med 
hållbarhet och miljö som självklara värdegrunder. 

Resultatet blev ett mousserande vin baserat på en ren och orörd nordisk natur 

fantastisk råvara som vi kan skörda helt utan att påverka naturen. Träden tar ingen 
skada alls av tappningen av björksav. 

Parallellt med det utvecklade vi vårt helt egna unika recept för att tillverka vår dryck 
och under hösten 2018 sattes vår första batch av vinet. Ett år senare var vår första 
produkt någonsin redo att introduceras på marknaden – SAV 1785 Pétillant Naturel. 

Lanseringen i Systembolagets beställningssortiment skedde den 13:e december 

första kvartalet 2020 lanserade vi SAV 1785 på internationella vinmässor i 
Montpellier och Paris. Vi har ett tydligt internationaliseringsfokus och i april 2020 
öppnade vi upp försäljningen till i princip hela EU genom vår egen hemsida och vårt 
lager i Nederländerna. 

Vi erbjuder nu dig att vara med på vår resa och etablera SAV 1785 som en svensk 
kvalitetsprodukt, direkt från naturen, och den självklara moderna mousserande 
drycken över hela världen!

INVESTERINGSVILLKOR

TECKNINGSPERIOD

TECKNINGSKURS

LÄGSTA INVESTERING

EMISSIONSVOLYM

VÄRDERING

AKTIEBOK

17 maj - 14 juni 2021

70 SEK per aktie

30 aktier (motsvarar 2100 SEK)

Max 100 000 aktier, motsvarande 7 000 000 SEK
med eventuell ökning genom en övertilldelnings 
option på max 30 000 aktier, motsvarande 
2 100 000 SEK

Ca 43,2 MSEK före emission

Administreras av eAktiebok.se. Inbjudan och
avräkningsnota skickas ut efter att emissionen
blivit registrerad av hos Bolagsverket.
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I början av 2018 bildades SAV Winery AB av en liten grupp entreprenörer och 
vinintresserade individer från olika delar av Sverige. Ingen av oss hade någon 
erfarenhet av tillverkning av mousserande kvalitetsviner, men vi hade alla något 
annat gemensamt – en stark övertygelse om att vi med rätt kunskap och 
engagemang skulle kunna utmana fransmän, italienare, spanjorer och andra 
nationaliteter i konsten att producera mousserande vin!

Vi var medvetna om att Sverige inte har de bästa förutsättningarna att odla druvor, 
men också medvetna om att världen drunknar i Prosecco, Cava, Sekt, Cremant och 
andra mousserande druvbaserade drycker. Mer och mindre lika varandra. Vår vision 
var att skapa något nytt och annorlunda, utan att göra avkall på vare sig kvalitet 
eller smakupplevelse. En produkt med en tydlig egen identitet och givetvis med 
hållbarhet och miljö som självklara värdegrunder. 

Resultatet blev ett mousserande vin baserat på en ren och orörd nordisk natur 

fantastisk råvara som vi kan skörda helt utan att påverka naturen. Träden tar ingen 
skada alls av tappningen av björksav. 

Parallellt med det utvecklade vi vårt helt egna unika recept för att tillverka vår dryck 
och under hösten 2018 sattes vår första batch av vinet. Ett år senare var vår första 
produkt någonsin redo att introduceras på marknaden – SAV 1785 Pétillant Naturel. 

Lanseringen i Systembolagets beställningssortiment skedde den 13:e december 

första kvartalet 2020 lanserade vi SAV 1785 på internationella vinmässor i 
Montpellier och Paris. Vi har ett tydligt internationaliseringsfokus och i april 2020 
öppnade vi upp försäljningen till i princip hela EU genom vår egen hemsida och vårt 
lager i Nederländerna. 

Vi erbjuder nu dig att vara med på vår resa och etablera SAV 1785 som en svensk 
kvalitetsprodukt, direkt från naturen, och den självklara moderna mousserande 
drycken över hela världen!

BLI EN DEL AV OSS

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

1. Följ länken till till Nordic Issueing som sköter teckningsförfarandet.
2. Registrera dina uppgifter och signera med Bank-ID.*
3. Du är nu en del av Sav Winery AB!

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

För frågor angående signering, kontakta info@nordic-issuing.se.

START TECKNINGSPERIOD

17 maj

14 juni

21-22 juni

SLUT TECKNINGSPERIOD

Från 17 maj går det att teckna aktier hos Nordic
Issuing, där du enkelt signerar med Bank-ID. 

Sista svarsdag hos Nordic Issuing att teckna aktier. 

Omkring detta datum kommer dina tilldelade 
aktier att registreras i aktieboken. Avräkningsnota
på er investering kommer att skapas vid registreringen
av emissionen.

-
 

Denna dag måste du senast betala in likviden
för dina tilldelade aktier. 

14 juni

LIKVIDDAG

LEVERANS AV AKTIER
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I början av 2018 bildades SAV Winery AB av en liten grupp entreprenörer och 

vinintresserade individer från olika delar av Sverige. Ingen av oss hade någon 

erfarenhet av tillverkning av mousserande kvalitetsviner, men vi hade alla något 

annat gemensamt – en stark övertygelse om att vi med rätt kunskap och 

engagemang skulle kunna utmana fransmän, italienare, spanjorer och andra 

nationaliteter i konsten att producera mousserande vin!

Vi var medvetna om att Sverige inte har de bästa förutsättningarna att odla druvor, 

men också medvetna om att världen drunknar i Prosecco, Cava, Sekt, Cremant och 

andra mousserande druvbaserade drycker. Mer och mindre lika varandra. Vår vision 

var att skapa något nytt och annorlunda, utan att göra avkall på vare sig kvalitet 

eller smakupplevelse. En produkt med en tydlig egen identitet och givetvis med 

hållbarhet och miljö som självklara värdegrunder. 

Resultatet blev ett mousserande vin baserat på en ren och orörd nordisk natur 

fantastisk råvara som vi kan skörda helt utan att påverka naturen. Träden tar ingen 

skada alls av tappningen av björksav. 

Parallellt med det utvecklade vi vårt helt egna unika recept för att tillverka vår dryck 

och under hösten 2018 sattes vår första batch av vinet. Ett år senare var vår första 

Lanseringen i Systembolagets beställningssortiment skedde den 13:e december 

första kvartalet 2020 lanserade vi SAV 1785 på internationella vinmässor i 

Montpellier och Paris. Vi har ett tydligt internationaliseringsfokus och i april 2020 

öppnade vi upp försäljningen till i princip hela EU genom vår egen hemsida och vårt 

Vi erbjuder nu dig att vara med på vår resa och etablera SAV 1785 som en svensk 

kvalitetsprodukt, direkt från naturen, och den självklara moderna mousserande 

drycken över hela världen!

Frågor om teckningsförfarandet 
hänvisas till info@nordic-issuing.se

Övriga frågor hänvisas till 
investera@savwinery.se


