Frågor och svar.
Vi i styrelsen har under året träffat många av er på aktieägarträffar och informationsmöten
och fått många frågor gällande emissionen. Vi har samlat frågorna och svaren vi har fått i
detta dokumentet för att alla enkelt ska kunna få svar på sina frågor.
Om ni undrar något som ni inte får svar på i detta dokument får ni gärna maila oss på
emission@brygghusetfinn.se så ska vi svara er snarast möjligt!

Vad är en LEI-Kod? Behöver jag det?
LEI står för Legal Entity Identifier och är en kod som används för att identifiera företag
som handlar med värdepapper, det är inget som krävs av privatpersoner. Tursamt nog är det
inget som krävs för aktier som inte är listade på en handelsplats, det betyder att ingen
behöver LEI-Kod för att teckna aktier, alla kan lämna detta fältet tomt.
Undantaget är utländska medborgare som ska fylla i sin motsvarighet till personnummer
här: NID-nummer
Vad är ett NID-nummer? Behöver jag det?
NID står för Nationellt ID och är motsvarigheten till våra svenska personnummer. Om du
är utländsk medborgare som tecknar som privatperson behöver du ange ett NID-nummer,
annars kan du lämna det tomt.
Hur fyller jag i anmälningsblanketten?
Vi har fått många frågor om hur man fyller i anmälningsblanketten så för att göra det
enklare har vi skapat en guide för hur man fyller i den. Du kan hitta guiden på vår
emissionssida: www.brygghusetfinn.se/emission
Kan jag placera aktierna i en ISK?
Nej, aktierna kan bara placeras på ett VP- eller Depåkonto, ISK kan enbart användas för
aktier som är listade på en handelsplats vilket vi inte är i dagsläget. Om du inte har ett VPeller Depåkonto idag har vi skapat en guide för hur du registrerar ett gratis Depåkonto hos
Avanza, du kan hitta guiden på vår emissionssida: www.brygghusetfinn.se/emission
Hur hittar jag mitt depåkontonummer?
I guiden till hur man fyller i anmälningsblanketten och hur man registrerar ett konto hos
Avanza visar vi var du kan hitta det på Avanzas hemsida, om du har en annan bank kan du
alltid kontakta kundtjänst och be om hjälp att hitta ditt Depåkontonummer så hjälper dem
dig.
Nu har jag tecknat mig, behöver jag ha likviden på mitt depåkonto?
Vad trevligt, vi välkomnar dig med på resan! Likviden behöver du inte ha på ditt depåkonto.
I samband med att du får tilldelningsbesked får du också inbetalningsinstruktioner för var
du ska överföra likviden så du behöver inte ha pengarna på ditt depåkonto. Depå-/VPkontots funktion är att hålla dina aktier när de registrerats.
Har jag rätt att göra investeraravdraget i min kommande deklaration?
Ja, det får du under förutsättning att din investering är i linje med Skatteverkets regler. Du
kan läsa mer om det på deras hemsida: https://www.skatteverket.se/investeraravdrag

Du får dock bara göra avdraget första gången du investerar i en verksamhet så det gäller för
nya aktieägare enbart. Det får inte göras fler gånger i samma företag och det gäller dina
närstående också om du är aktieägare sedan tidigare.
Maxbeloppet är 1 300 000 per år och 50% av det beloppet är det man får dra av, dvs reellt
sett 650 000 per år.
Går det bra för företaget?
Ja det tycker vi verkligen. Vi är både glada och stolta över utvecklingen de senaste åren, vi
har god tillväxt och låg belåning för ett bolag av vår typ som kräver stora
anläggningsinvesteringar.
Hur många personer jobbar i företaget?
Vi är åtta personer som jobbar heltid i verksamheten idag och vi ser att vi kommer växa med
fler de närmsta åren. Den största personaltillväxten kommer ske inom säljorganisationen.
Vad siktar vi på för resultat?
Vi siktar på att generera ett generöst överskott som vi kan återinvestera i verksamhetens
tillväxt de närmsta kommande åren. Då vi är en verksamhet som gör stora maskinella
investeringar så är EBITDA resultatet rimligt att studera. Dvs det resultat vi gör innan
avskrivningar.
Hur många aktier finns det idag?
Innan emissionen finns det 29040 A-aktier i bolaget.
Hur ser jag mina aktier?
Som existerande och framtida delägare så kan du se dina aktier på din anmälda depå. Aktier
du tecknar i emissionen kommer in på det konto du anmäler i samband med teckningen.
Notera att aktierna inte kan placeras på ISK då den inte är listad på en handelsplats.
Jag är aktieägare idag, är det A- eller B-aktier?
Alla befintliga aktieägares aktier är A-aktier. Dessa kan omvandlas till B-aktier
utan kostnad genom en anmälan till styrelsen i maj respektive november månad varje år
men självklart går det bra att behålla aktierna som A-akter. Det går inte att konvertera Baktier till A-aktier.
Kommer bolaget att listas på en organiserad handelsplats?
När vi har nått målen vi satt upp som du kan läsa om i investeringsmemorandumet är det
vårt mål att lista oss om intresset finns hos våra delägare. Det är endast aktierna B-aktierna
som kommer vara aktuella för en listning.
Är det något som hindrar oss från att lista bolaget för handel idag?
Nej, det finns inga formella hinder, vi anser dock att de administrativa kostnaderna för en
listning just nu är större än vi tycker det är värt.
Hur har ni resonerat kring Pre-Money värderingen?
Vi har utgått från vår historik samt vår plan för de närmsta åren. Verksamheten går bra och
har fin tillväxt, vi har också levererat enligt våra tidigare planer och prospekten för tidigare
emissioner. Senaste emissionen genomfördes för 2,5 år sedan och övertecknades snabbt till
en värdering på 18 000 000, nuvarande värdering Pre-Money är 34 848 000.
Har befintliga aktieägare företräde i emissionen?

Formellt sett nej då det emitteras B-aktier som är ett nytt aktieslag men det är vår avsikt att
tillgodose befintliga aktieägares önskan om teckning så långt som möjligt.
Hur många nya aktieägare finns det plats för?
Vi har målsättningen att öka kretsen med aktieägare med ytterligare ca 500 st. Vi är runt
320 delägare idag som fungerar som ambassadörer för företaget. Vi är väldigt glada och
stolta över allas engagemang.
Hur fungerar de olika aktieslagen?
Den främsta skillnaden är att A-aktier har tio röster per aktie medan B-aktier har en röst per
aktie. Alla aktier har samma rätt till utdelning och närvaro vid stämmor och aktiviteter för
aktieägare. Endast B-aktierna kommer bli aktuella för en framtida listning.
Hur tillsätts styrelsen?
Varje år väljer bolagstämman styrelsen. Traditionen bjuder att den består de 4 grundande
parterna samt 4 ägarrepresentanter från minoritetsägarna. Dessa 4 representanter är
formellt sett 2 ordinarie och 2 suppleanter men i praktiken fungerar alla som ordinarie och
närvarar på alla möten. Minoritetsägarna tillsätter en valberedning som nominerar personer
till bolagsstämman.
Hur jobbar styrelsen?
Vi har ett väldigt aktivt styrelsearbete med fem ordinarie möten och en strategidag per år.
Utöver det så närvarar styrelsens medlemmar vanligtvis vid våra aktieägarträffar. En
styrelseledamot lägger ner ca 50 till 80 timmars arbete per år på styrelsearbete.
Hur kan jag hjälpa företaget?
Det bästa du kan göra för att hjälpa oss är att fortsätta vara en god ambassadör för
bryggeriet och självklart köpa produkterna och tala väl om dem. Du kan även hjälpa oss
driva efterfrågan på vår öl på olika restauranger och dina lokala systembolag!
Skicka såklart även tips på ställen vi borde sälja in oss på till Mats som är säljchef i
bryggeriet på mats@brygghusetfinn.se
Ni säger att vi skall anställda en säljkår på 7 pers de närmsta åren. Jag har en bra
son/dotter/kusin/mormor som jag vill rekommendera till jobbet. Hur gör jag?
Vi anställer folk löpande och skicka ett mail till Mats som är säljchef i bryggeriet på
mats@brygghusetfinn.se
Hur ser marknaden för hantverksbryggerier ut i Sverige?
Det finns ca 500 aktörer beroende på hur man räknar. Vi är ett av de 15-20 största av denna
skaran och vi ämnar bli både störst och bäst. Marknaden för hantverksöl i Sverige är ca 7%
av den totala ölmarknaden och den växer med ca en procentenhet per år som andel av den
totala marknaden.
Ölmarknaden som helhet växer dock inte som helhet utan är ganska mättad. Man kan
säga att hantverksölsmarknaden växer med ca 15% per år och vi som bolag växer ca 50-60%
per år planerar göra det löpande. På så sätt växer vi oss stora på marknaden lokalt i Sverige
men såklart även utomlands.
Är export viktigt, vad har vi för planer där?
Vi exporterar en del av vår produktion redan idag och vi har ambitionen att exportera
mycket mer. Dock kommer vi inte bygga en säljkår i andra länder utan förlita oss på starka

partners på olika marknader. Som en del i vår tillväxtplan har vi att ha en exportsäljare som
dedikerat hanterar relationerna med våra exportpartners.
Hur stor är minsta posten man kan köpa i emissionen?
Den minsta posten du kan teckna är 5 aktier à 1200kr.
Får jag äga aktier som juridisk person också?
Ja, det går bra. Eftersom vi inte är listade på en handelsplats behöver du ingen LEI-kod.
Kan jag ha mina aktier i en ISK (Investeringssparkonto)?
Det går tyvärr inte i dagsläget då bolaget inte är listat på en handelsplats.
Var ser jag mina aktier?
Som befintlig aktieägare kan du se dina aktier på det VP- eller Depåkonto du anmält till oss.
Som ny aktieägare i emissionen kommer du kunna se aktierna inom några veckor efter att
emissionen avslutats på det VP- eller Depåkonto du anmält.
Om jag är kund till bryggeriet idag i form av en restaurang får jag köpa aktier också?
Du är varmt välkommen att vara med. Det finns krögare idag bland aktieägarna och en lång
rad personer med olika nätverk och kompetenser. Vi är glada och tacksamma för alla goda
krafter som kan komma verksamheten till gagn.
Kommer det bli någon utdelning de närmsta åren?
Styrelsen har inte för avsikt att rekommendera bolagsstämman att lämna utdelning de
kommande åren. Vi anser att överskottet i verksamheten gör sig bäst i verksamheten och
bidrar till tillväxtplanen. Det är på sikt bättre för alla ägare.
Vi hoppas dock att du väljer att se de generösa aktieägarträffarna som en form av utdelning
också. Vi har sedan starten genomfört många av dessa och kommer att fortsätta med det. Vi
kommer även utöka och hålla event på fler ställen i landet allteftersom vi får en mer spridd
delägarskara.
Planerar ni fler emissioner längre fram?
Nej det gör vi inte. Denna emissionen har tagit i beaktning de investeringar vi vill göra de
kommande 3-4 åren. Den är dessutom större än de vi gjort innan för att det är mer
administrativt kostsamt, omfattande och tidskrävande sedan vi blev ett publikt aktiebolag.
Vad skall emissionskapitalet användas till?
Den tillväxtplan för verksamheten som vi presenterat i memorandumet som består av fyra
delar. Det är säljstrategin, den fysiska expansionen, den framtida produktionsorganisationen
samt marknadsplanen. Mer information om dessa finns i memorandumet.
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