
 

 

 
 

 

 

     Göteborg, 2020-07-30 

 
Pressmeddelande 
 
 
Halvårsrapport 2020 och kommentar för The Single Malt Fund AB (publ.) 
 
 
The Single Malt Fund AB (publ.) publiceras idag halvårsrapport för årets första sex månader. 
Halvårsrapporten 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, vilket gäller även per den 30 juni 2020. 
Totalt planeras emissionen att omfatta kapitalandelsbevis uppgående till som mest EUR 25 miljoner. 
Den första emissionen under 2020 avslutades den 25 maj som innebar att 6 200 EUR i 
kapitalandelsbevis tecknades, mot bakgrund av Covid-19-pandemin. Under hösten 2020 kommer 
därför ytterligare en emission att genomföras, för att tillse att det förvaltade kapitalet uppnår en 
godtagbar nivå. Fokus är professionella investerare i Storbritannien, Luxemburg, Cypern och Irland.  
 
Bolaget kommer under uppstartsskedet att redovisa mer kostnader är intäkter, vilket innebär att det 
bokförda värdet på kapitalandelsbevisen minskar. Då fonden ännu ej är fullt kapitaliserad slår dessa 
kostnader extra mycket relativt kapitalet/andel. I takt med att fondkapital tillförs kommer kostnaderna 
per andel att sjunka, samt andelsvärdet att stiga som en direkt effekt av nytt tillfört kapital. Varulagret 
som bolaget investerar i får bara tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
återanskaffningsvärdet. Det är först när bolaget säljer av varulagret som värdestegringen kommer att 
realiseras. Marknadsförutsättningarna har utvecklats gynnsamt vilket har medfört att marginalmålen 
överträffats och därmed kommer bolaget att börja realisera värdeökningen och sälja delar av det 
befintliga lagret. 
 
Under andra kvartalet har Covid-19 haft relativt stor påverkan då efterfrågan från restaurang, hotell 
och barer minskat betydligt. Whisky som investering har dock inte påverkats nämnvärt av pandemin. 
Andrahandsmarknaden för exklusiv och limiterad Single Malt har under första halvåret 2020 fortsatt 
utvecklats positivt, och det ledande indexet APEX1000 har stigit med 4,48% (se vidare 
www.rarewhisky101.com). Det råder fortsatt brist på gammal och exklusiv whisky, samtidigt som 
intresset för rariteter alltjämt stiger och sprids geografiskt. Ledningen bedömer således att de 
investeringar som gjorts och görs fortsatt kommer att ha gynnsamma förutsättningar att utvecklas väl, 
då de är unika i sitt slag, och utbudet minskar strukturellt. I kombination med goda handelsmarginaler 
(i snitt cirka 22%) ligger vår tro fast på att leverera uppsatta mål under investeringshorisonten.  
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För ytterligare information, kontakta: 
VD, Christian Svantesson  
e-post: christian.svantesson@thesinglemaltfund.com 
eller 

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

Denna information är sådan som The Single Malt Fund AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt 
lagen om handel med finansiella instrument, samt enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juli, 
2020 kl. 15:00 CET.  

 

 


