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BOX DESTILLERI AB FÅR NYA
LÅNGSIKTIGA INVESTERARE
Det är med stor glädje vi kan berätta att Box Destilleri AB fått två nya betydande
investorer. Det är Göteborgsbaserade Axson Svenska AB och SamInvest Mitt AB som
gör en saminvestering på sex miljoner kronor. De nya ägarna, tillsammans med övriga
huvudägare, ger oss möjligheter att ännu starkare påbörja den whiskyresa ut i världen
som nu ligger framför oss.
Att etablera ett whiskydestilleri och ett nytt globalt varumärke är en stor utmaning.
Det krävs omfattande, långsiktiga investeringar och det dröjer innan det finns en
färdig produkt att sälja. Ändå är den satsning vi gjort i Ådalen, som i dagsläget uppgår
till cirka 40 miljoner kronor, det mest spännande, det mest lovande och det roligaste
som hänt svensk whisky.
Få branscher ser lika ljust på framtiden som whiskyindustrin. Efterfrågan ökar konstant
på alla marknader och på vissa håll som i Latinamerika, Fjärran östern, Ryssland och
andra före detta Sovjetrepubliker är ökningen explosionsartad. I dag sväljer marknaden
allt som kan levereras och de internationella destilleribolagen investerar miljardbelopp
i ökad produktion.
– Whiskymarknaden är oerhört expansiv och i synnerhet växer intresset för den mer
högprofilerade singelmalten, säger Thomas Larsson, vd Box Destilleri.
Box Destilleri i Ådalen började destillera i december 2010. Trots att de första lanseringarna ännu inte har mött marknaden så har fatprover och pilotprodukter mött ett
närmast osannolikt intresse. Bland annat har ansedda internationella dryckesmagasin
utnämnt Box till ”The world’s most exciting new distillery”.
– Det var detta vi upptäckte när vi bestämde oss för att vilja investera i svensk whisky.
En hel whiskyvärld talar om Box.Vi vill samarbeta med de bästa och investera där vi
ser den största potentialen att göra en bra affär. Det gör vi i Ådalen, säger Gabriella
Axelsson, ceo för Axson Svenska AB.
Att tillverka whisky är en verksamhet som kräver mycket tid och stora investeringar.
I Box destilleris lagerhus mognar i dag whisky vars försäljningsvärde gott och väl
överstiger 100 miljoner kronor – ett värde som ökar dagligen i takt med att mer och
mer produceras och att mognande lager per automatik stiger i värde. Om några år har
försäljningsvärdet mångfaldigats.
– För att få kallas whisky måste destillatet ha mognat på ekfat i minst tre år. Det innebär
att vi har stora produktionskostnader och få intäkter under de närmaste åren.Vår första
begränsade lansering kommer på Systembolaget i juni 2014, berättar Thomas Larsson.
Den plan som styrelsen för Box Destilleri AB upprättade i början av projektet har
följts och överträffats såväl ekonomiskt som produktionsmässigt. Försäljningen av
unika kundfat med olagrat destillat, Box Ankare, har exempelvis gått över förväntan.
Inte minst tack vare de enastående vitsorden över kvaliteten.
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I dag anses Box Destilleri vara ett av världens mest intressanta destilleriprojekt.
Expertisen rankar Boxdestillaten som det bästa de provat i jämförbar ålder. Tack vare
dessa omdömen har Box kunnat rekrytera spetskompetens och gjort det möjligt att
bygga ett team i yttersta whiskyvärldsklass.
– I dag har Box Destilleri drygt 700 aktieägare, att vi nu får in en ny storägare från det
västsvenska näringslivet gläder oss mycket och gör det möjligt att i ännu högre grad
sätta Ådalen och Västernorrland på den internationella whiskykartan. På sikt kommer
det att innebära väldigt mycket för regionen, säger Thomas Larsson.
Kapitaltillskottet gör det möjligt att gå vidare med planer på investeringar i nya lagerhus och i en ny besöksanläggning med café/restaurang och destilleributik. Hittills i år
har över 6 000 personer besökt destilleriet. Det gör Box till Västernorrlands snabbast
växande turistmål. Många fler väntas komma när förutsättningarna att erbjuda bättre
faciliteter för besöksverksamheten tillskapas.
Mellan 16 september och 14 oktober pågår en emission där det finns möjligheter att
köpa aktier i Box Destilleri AB. Läs på www.boxwhisky.se för mer information.

Fakta om Box Destilleri
Box Destilleri ligger vid Ångermanälvens strand i Ådalen, en fantastisk plats för tillverkning
och lagring av whisky. Sedan 2010 producerar destilleriet whisky med en produktionstakt som
nu uppgår till 115 000 liter ren alkohol per år. Bolagets vision är att tillverka världens bästa
singelmaltwhisky. Det sker genom en rigorös noggrannhet i valet av råvaror och processer, unika
geografiska förutsättningar samt genom rekrytering av branschledande expertis. I dag menar
ledande internationella experter att Box Destilleri är världens mest intressanta nya destilleri.
I bolaget arbetar 10 personer.

Fakta om Axson Svenska AB
Axson Svenska AB grundades 1946 och är ett familjeägt moderföretag i en koncern med
sätei Göteborg. Genom dotterbolagen Svetsteknik, Axson Teknik,Meltolit och Kontrollmetod
marknadsförs svetsmaskiner, tillsatsmaterial för svetsning samt oförstörande provning. Dessutom
ägs och förvaltas egna fastigheter i Göteborg.

Fakta om SamInvest Mitt AB
SamInvest Mitt AB förvaltar ett antal riskkapitalfonder för investeringar i företag i Jämtland
och Västernorrland. Investeringarna görs alltid tillsammans med en privat investeringspartner,
exempelvis riskkapitalbolag, företag eller enskilda investerare. Finansiärer till fonderna är
Länsstyrelserna i Jämtland och Västernorrland, ALMI Företagspartner AB samt EU. SamInvest
ägs av ALMI Företagspartner Mitt AB. Läs mer på saminvest.se
Bilder för fri publicering kan beställas från Box Destilleri 0612 – 530 60
Frågor med mera, besvaras av vd Thomas Larsson 070 – 552 78 28
Mer information på www.boxwhisky.se
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