
Ekta Bryggeri 
nyemission 
2022



Ekta Bryggeri 
Under de senaste åren har Ekta Bryggeri Ab 
påbörjat en målmedveten process för att 
utveckla bolaget på ett professionellt sätt, 
öka produktionen och göra bolagets 
verksamhet ekonomiskt hållbar.

Det första steget i denna process var en 
aktie-emission som genomfördes våren 
2021. Genom aktie-emissionen fick Ekta 
Bryggeri Ab drygt 10 nya aktieägare samt ca 
€ 35 000 nytt kapital. 

2022 ser bra ut och vi är i takt att fördubbla 
fjolårets försäljning och produktion

Nu förbereder vi oss för att ta nästa steg 
och vill gärna ha dig med.



Projekt Arkaden
Ekta Bryggeri har planerat att utvidga 
verksamheten med att flytta bryggeriet och 
boden till Arkaden i centrala Ekenäs. I 
samband planeras öppnandet av ett 
Gastropub bredvid bryggeriet. 

Arkadens centrala läge hjälper oss få mera 
synlighet till både bryggeriet och det nya 
bistrot. 

Genom att erbjuda egna öl på vår 
Gastropuben kommer vi att få våra 
produkter framför nya kunder samtidigt 
som vi höjer på vinstmarginalen.

Den nya lokalen tillåter oss också att 
investera i ny utrustning som hjälper oss 
fördubbla bryggeriets produktion.  



Finansiering 
Totalt har projektet en budget på 110,000 €

Projektet kommer att finansieras med 
nyemission, banklån och understöd. 

Vi har fått preliminärt löfte på 50,000 € 
banklån och 40,000 € har lovats av nya 
investerare. Via den öppna nyemissionen 
försöker vi få in minst 20,000 €. 



Operativa
Jonas Salminen - VD

Gustav Söderholm - Bryggmästare

Styrelsen 
Niklas Lindström - Partner på MK Law

Ray Lindberg - Entreprenör

Oliver Sipinen - Entreprenör

Jonas Salminen

Gustav Söderholm



Nyemission
Som aktieägare får du 
bland annat:

● 10 % rabatt på egna produkterna
● Förmåner på Gastropuben
● Tillgång till bryggeriet för tasting
● Kvällar för aktieägare

1 andel - 1000 €

Kontakta Jonas ifall du vill 
investera mera



Budget
 

Nuläget
Omsättning för 2021 var 24 500€, och för år 
2022 ser den ut att bli mera än dubbelt upp, ca 
55 000€. Resultatet för de åren ännu på minus.
 
Målsättning för 2023
Med den nya bryggeri- och gastro pub 
verksamheten estimerar vi en omsättning på 
110 000€ för bryggeriet och 280 000€ för 
bistron, sammanlagt 390 000€.

Resultatet beräknat till ca 50 000€ (ca 30 000 € 
efter amorteringar och räntor).
 
Detta möjliggörs som tidigare nämnt med 
fulltida resurser så att tillräckliga volymer 
uppnås både gällande produktion och 
försäljning, samt via betydligt större marginaler 
genom mera egen försäljning.  






