
Inbjudan till teckning
av aktier i 
Thornæs Destilleri
Detta dokument har upprättats i syfte att utgöra en
kortfattad beskrivning av Thornæs Destilleri A/S, org.nr
39433885, och dess verksamhet till ett urval av
investerare. Styrelse och VD för Bolaget är ansvarig för
innehållet i detta dokument. 

Styrelsen och VD försäkrar härmed att de vidtagit alla
rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att
uppgifterna, såvitt de vet, överensstämmer med faktiska
förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle
kunna påverka dess innebörd. 

Det förekommer ett antal riskfaktorer som kan
ha negativ inverkan på verksamheten i bolaget.
Det är såldes av stor vikt att potentiella
investerare beaktar relevanta risker vid sidan av
Bolagets tillväxtmöjligheter. 



"Vi ska bli ett småskalig whiskeydestilleri
med en stark lokal förankring som är
baserat på helt lokala råvaror, glasklart
vatten från Grib skogen och tunnor
gjorda på lokalt trä. Hela produktionen,
från ax till limpan ska andas ”Made in
Denmark" - Torben Tornæs Andersen,
VD & grundare 

Varför investera i
Thornæs Destilleri?
Thornæs Destilleri är det första whiskydestilleriet i norra Själland i Danmark som
startades av eldsjälen Torben Thornæs Andersen 2018. Med hjälp av sin mentor
Tony Reeman-Clark - grundare till Strathearn Distillery, startades destilleriet i
början av 2020 och  lanserade samtidigt den första drycken, Mad Owl Gin.
Destilleriet har från början utmärkt sig med sina innovativa och
lokalproducerade produkter som ger kvalité för dansk whisky. Den första
whiskyn lanseras 2023 och har fått utmärkelse för deras Thornæs Young Malt
med en scoring om 91/100 mot konkurrens med mycket äldre whiskys. 

Dansk kvalitet hela vägen 

Marknaden för lokala och småskaliga
drycker ökar i såväl Danmark som
världen där Thornæs Destilleri kan
erbjuda unikt lokalproducerade
whiskyprodukter med korn från åkern
bredvid destilleriet.

Goda distributionskanaler på
en omfattande marknad

Just nu pågår det ett skifte inom
dryckesindustrin där konsumenter
söker sig utanför den traditionella
skotska whiskyn och klassiska
ginmärken. Marknaden för respektive
dryck räknas om 5 år ligga omkring 86
billioner USD för whisky respektive 20
billioner USD för gin. 

Företaget har goda distributionskanaler
och deras ginsäljs förnärvarande i vin-
och spritbutikeröver helaDanmark.
Destilleriet har utvecklaten
internationellwebbshop som
redanlevererar till konsumenteri
Sverige,Tyskland och Nederländerna
och snartäven Storbritannien.

Utmärkelser och prestationer på kort tid

Thornæs Destilleri har på väldigt kort tid redan fått
utmärkelser och erkännande från olika internationella
aktörer. 

Mad Owl gin blev månadens gin i Storbritanniens
största prenumerationslåda, Craft Gin Club. Destilleriet
sålde gin motsvarande 104 000 flaskor till den brittiska
klubben i under 2021. Mad Owls 3 största ginvarianter
har också fått betydande utmärkelser på IWSC i
London. 

Thornæs Destilleri´s Young Malt blev i våras bedömd
och jämförd mot konkurrenters lagrade whisky och
fick en score om 91. Destilleriet har lämnat in både gin
och grain spirit till 2022 World Drinking Awards och
förväntar få tillbaka resultatet senare i år. 

Bolaget har sedan uppstart byggt upp ett lager av
deras whisky med ett försäljningsvärde omkring 9
MDKK. 

Idag: Imorgon:

Idag: Imorgon:

Vi använder vår
egen säd från gården

Kontrakterar spannmål
från destillerigården,
med fokus på specifika
sorter av korn, råg, vete
etc.

Mältning av kornen
från vår egen gårds
mältningsanläggning
eller en kontrakterad
mältningsanläggning

Använda vatten från en
av de renaste
underjordiska
reservoarer i Danmark,
Gribskogen

Användning av trä från
den lokala skogen för
att skapa unika fat av
ek, björk och andra
träslag

Vi ska
mälta våra egna korn

Vi använder det
renaste lokala vattnet

Vi kommer
att använda träfat från
Gribskogen

Vår huvudprodukt och
anledning att vara förblir äkta

Thornæs Whisky kommer att
kallas Single Estate Danish
Whisky med en tydlig lokal
profil fokuserad på specifikt
utvalda organiska
spannmålssorter,
användning av ultrarent
vatten från Gribskogs-
reservoaren och mognad i
lokalt anskaffade träfat

och lokal dansk whiskey



 

 

Bred kompetens med en tydlig
finansieringsplan framgent

Jesper Eigen Møller
Charlman of the Board

Erfarenhet från
livsmedelsindustrin
bl.a. CEO på Toms

Chocolate och
CocaCola Danmark

Martin Riis
Board member

Erfarenhet från
retail bl.a. CCO på

Hamonoya och
Man. Dir. på OBH

Nordica, Gorenje og
Diageo Danmark.

Povl-André Bendz
Board member

Bred erfarenhet inom
affärsutveckling från life

science, bl.a. CEO på Upfront
Chromatography och Appium.
Professionell styrelsemedlem

b.l.a.styrelseordförande
Audientes och 2cureX. 

Torben Tornæs Andersen
Board member

Erfarenhet inom
marknadsföring samt

destillering. 
Har under flera år varit en
fristående journalist samt

arbetar som Senior Creative på
bl.a. Oglivy och Publicis

Thornæs Destilleri har en unik styrelse med bred kompentens kring
branschen, bolagsstyrning samt affärsutveckling som guidar bolaget rätt i
noteringsprocessen. För att säkerställa bolagets finansiering har de en tydlig
finansieringsplan fram till en notering. 

Erbjudandet i korthet Målsättningar 2025

Ha en produktionskedja som är helt baserad på
lokala råvaror

Öka whiskeyproduktionen från 8000 liter till
+30 000 liter 2024

Mad Owl gin ska vara väletablerad i Danmark
samt ytterligare 2-3 marknader i Europa 

Skapa en årlig säljtillväxt om upp till 40%

Förbättra destilleriets lokal för att kunna
hantera ökade produktionsvolymer, möjliggöra
produktkontroll och utveckling samt ha en
första klassens visitor center med shop och
goda möjligheter att hålla event. 

Öka personalstyrkan för att kunna bibehålla
kvalité i produktion, försäljning, events och
ekonomi

Thornæs Destilleri har genomfört en
börsnotering

Sökt kapital: 5 500 000 DKK

Värdering: 12 000 000 DKK

Pris per aktie: 3,00 DKK

Minsta kapitalinvestering: 2100 DKK (700 aktier)

Beräknat slutdatum för emissionen: Januari 2023

Kontaktpersoner

Josefine Wahlqvist, Equity Manager
FinReg Solutions (Crowdfunding by eAktiebok)
+ 46 790 06 31 91 
josefine.wahlqvist@finregsolutions.se

Torben Thornæs Andersen, VD och grundare
Thornæs Destilleri
+45 5091 5890
torben@thornaes.com 
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