
 

 

 

Göteborg den 30 april, 2020, kl. 17:30 
The Single Malt Fund AB (publ) org.nr. 559118–4949 

Pressmeddelande  
Kvartalsrapport 1, 2020 och kommentar för The Single Malt Fund AB (publ.)  

The Single Malt Fund AB (publ.) publicerar idag kvartalsrapport för årets första 3 månader. 
Kvartalsrapporten bifogas detta pressmeddelande, och publiceras även på fondens hemsida.  

Bolaget har under 2019 emitterat kapitalandelsbevis på NGM, Nordic Growth Market. Per den 31 december 
2019 hade emissionen inneburit 2,3 miljoner EUR. Totalt planeras emissionen att omfatta kapitalandelsbevis 
uppgående till som mest EUR 25 miljoner. Under 2020 kommer ytterligare emission(er) att genomföras, för 
att tillse att det förvaltade kapitalet uppnår en godtagbar nivå. Teckningsperioden för den första emissionen 
under 2020 påbörjades den 18 mars 2020 och avslutas den 25 maj 2020. 
  
Under första kvartalet har covid-19 pandemin haft stor betydelse för dryckes- och spritindustrin. Även om 
epidemin givetvis påverkar dryckes- och spritmarknaden på kort sikt (med minskad försäljning och därtill 
produktion), så ser vi inte att whisky som ett samlar- eller investeringsobjekt minskar i attraktion. 
Fundamenta för limiterad whisky består, med ett strukturellt minskande utbud och fortsatt relativt stark 
global efterfrågan. Andrahandsmarknaden för exklusiv och limiterad Single Malt har således under första 
kvartalet 2020 fortsatt utvecklats positivt och det ledande indexet APEX1000 har stigit med 3,22% (se vidare 
www.rarewhisky101.com) samtidigt som snittpriset på sålda buteljer stigit i värde med cirka 2%. Volymen i 
indexet har under tiden gått ned med blygsamma 0,9%.  
 
I kombination med goda handelsmarginaler ligger vår tro fast på att leverera uppsatta mål över 
investeringshorisonten.  
 
För ytterligare information, kontakta:  

VD, Christian Svantesson e-post: christian.svantesson@thesinglemaltfund.com eller  

CFO, Patrik Norgren e-post: patrik.norgren@thesinglemaltfund.com 

LÄNK TILL KVARTALSRAPPORT 1, 2020 

 
Om Emittenten 

Emittenten är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa 
investeringsfonder. Emittenten avser att erbjuda de investerare som är intresserade av Emittentens 
investeringsstrategi att teckna sig för Andelslånen. Med de medel som inflyter inom ramen för emissionen 
avser Emittenten att genomföra en investering i det helägda dotterbolaget, The Single Malt Trading Limited, 
vars verksamhet direkt eller indirekt avser handel och investering whisky, såsom färdig whisky, eller whisky 
i produktion och därmed tillhöriga produkter. 


