Hej alla whisky lovers!
Christian Svantesson heter jag, och är VD och grundare av The Single Malt Fund - världens första
reglerade whiskyfond. En del av er har säkert redan hört talas om oss, och kanske till och med följt
oss på Facebook, medan för andra är detta ny information.
För en dryg månad sedan blev vi operativa - och vi har gjort våra första investeringar! - fantastiskt
roligt efter mycket jobb och slit. Det har varit en lång och omständlig resa - först att få
Finansinspektionens godkännande, och sedan vinna finansbranschens gunst med ett helt nytt
tillgångsslag (whisky). Sedan kom utmaningen att få till den sk ”distributionen” med
kapitalanskaffning. Men till slut gick det och vi kunde dra igång vår efterlängtade verksamhet: att
investera i det flytande guldet, att börja köpa, handla och investera i det vi älskar (bakom
whiskyfonden finns ett gäng entreprenörer och whiskyälskare - och nej, vi är inte s.k.
”finansvalpar").
Vi kör nu ”en andra runda” av kapitalanskaffning här hemma i Sverige, en fyllnadsemission. Runt
årsskiftet skrev vi om vårt prospekt till att ge oss möjlighet att ta in kapital under 2019 i olika
emissioner. Vi vill ju helst fylla på fonden så mycket och snabbt som möjligt, så vi får se när och hur vi
drar ett sträck. Fonden är dock begränsad till € 25 miljoner.
Vi välkomnar så klart särskilt svenska whiskyentusiaster som investerare. Folk som är med i en
whiskyklubb som är medlem i Svenska Whiskyförbundet har alltid teckningsföreträde.
Vi stänger nuvarande teckningsperiod för investering den 14:e juni - så skynda att teckna! Det är
väldigt enkelt:
•

•

antingen går man in på vårt emissionsinstitut Mangold
(https://www.mangold.se/emission/teckning-av-kapitalandelslan-i-the-single-malt-fund-abpubl/) och tecknar sig direkt, digitalt. Allt man behöver är ett Bank-ID och sedan anger man
till vilken bank/depå man vill ha skickat sina andelar.
eller om man är kund i Nordnet (gratis och enkelt att öppna depå, för övrigt!) så tecknar man
där!

Minsta teckning är € 1000. Hoppas att få se er som investerare i The Single Malt Fund - en både
lönsam och smakfull investering!
Sedan cirka en vecka tillbaka är vi även reglerade av irländska finansinspektionen (Central Bank of
Ireland). Det skall bli spännande att se vad det kan ge, efter att vi fått mycket uppmärksamhet och
intresse från investerare på Irland. Vi har ju även vårt operativa huvudkontor i Irland.
Jag bifogar även en folder där ni finner fakta och information om fonden ur ett
investeringsperspektiv - ni finner den här:
Slutligen - följ oss på Facebook, eller prenumerera på vårt nyhetsbrev via vår hemsida, så ni är säkra
att då all väsentlig information och kan följa oss!
Allt gott & slàinte!
//Christian

