
I början av 2018 bildades SAV Winery AB av en liten grupp entreprenörer och 

vinintresserade individer från olika delar av Sverige. Ingen av oss hade någon 

erfarenhet av tillverkning av mousserande kvalitetsviner, men vi hade alla något 

annat gemensamt – en stark övertygelse om att vi med rätt kunskap och 

engagemang skulle kunna utmana fransmän, italienare, spanjorer och andra 

nationaliteter i konsten att producera mousserande vin!

Vi var medvetna om att Sverige inte har de bästa förutsättningarna att odla druvor, 

men också medvetna om att världen drunknar i Prosecco, Cava, Sekt, Cremant och 

andra mousserande druvbaserade drycker. Mer och mindre lika varandra. Vår vision 

var att skapa något nytt och annorlunda, utan att göra avkall på vare sig kvalitet 

eller smakupplevelse. En produkt med en tydlig egen identitet och givetvis med 

hållbarhet och miljö som självklara värdegrunder. 

Resultatet blev ett mousserande vin baserat på en ren och orörd nordisk natur 

– björksav. Varje vår när tjälen släpper, flödar saven i björken. Naturen ger oss en 

fantastisk råvara som vi kan skörda helt utan att påverka naturen. Träden tar ingen 

skada alls av tappningen av björksav. 

Under 2018 satte vi upp en magnifik produktionsanläggning i Östersund, som 

möjliggör tillverkning av mer än 500 000 flaskor mousserande björksavsvin per år. 

Parallellt med det utvecklade vi vårt helt egna unika recept för att tillverka vår dryck 

och under hösten 2018 sattes vår första batch av vinet. Ett år senare var vår första 

produkt någonsin redo att introduceras på marknaden – SAV 1785 Pétillant Naturel. 

Lanseringen i Systembolagets beställningssortiment skedde den 13:e december 

2019 och vi fick ett enormt gensvar av konsumenter, vinexperter och media. Under 

första kvartalet 2020 lanserade vi SAV 1785 på internationella vinmässor i 

Montpellier och Paris. Vi har ett tydligt internationaliseringsfokus och i april 2020 

öppnade vi upp försäljningen till i princip hela EU genom vår egen hemsida och vårt 

lager i Nederländerna. 

Vi erbjuder nu dig att vara med på vår resa och etablera SAV 1785 som en svensk 

kvalitetsprodukt, direkt från naturen, och den självklara moderna mousserande 

drycken över hela världen!
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INVESTERINGSVILLKOR

TECKNINGSPERIOD

TECKNINGSKURS

LÄGSTA INVESTERING

EMISSIONSVOLYM

VÄRDERING

AKTIEBOK

14:e september - 5:e oktober 2020

700 SEK per aktie

3 aktier (motsvarar 2100 SEK)

Max 14 300 aktier, motsvarande 10 10 000 SEK

Ca 41,1 MSEK före emission

Kommer att hållas av eAktiebok.se. Inbjudan 
och avräkning kommer att skickas ut efter att 
emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.
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BLI EN DEL AV OSS

När du har läst igenom investeringsmemorandumet och är intresserad av att investera 

går du vidare genom följande steg:

1. Följ länken till till Nordic Issueing som sköter teckningsförfarandet.

2. Registrera dina uppgifter och signera med Bank-ID.*

3. Du är nu en del av Sav Winery AB!

*Nordic Issuing har stöd för Bank-ID (Sverige och Norge) och Nem ID.

Personer utanför dessa länder kommer att signera avtalet manuellt. 

För frågor angående signering, kontakta info@nor
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dic-issuing.se.

START TECKNINGSPERIOD

14 SEPTEMBER

5 OKTOBER

8-9 OKTOBER

SLUT TECKNINGSPERIOD

Från 14e september går det att teckna aktier 
hos Nordic Issuing, där du enkelt signerar med 
Bank-ID.

Sista svarsdag hos Nordic Issuing att teckna 
aktier.

Omkring detta datum kommer dina tilldelade 
aktier att registreras i aktieboken. Avräknings-
nota på er investering kommer att skapas vid 
registreringen av emissionen.

Denna dag måste du senast betala in likviden 
för dina tilldelade aktier.

5 OKTOBER

LIKVIDDAG

LEVERANS AV AKTIER
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Frågor om teckningsförfarandet 
hänvisas till info@nordic-issuing.se

Övriga frågor hänvisas till 
investera@savwinery.se


