
                                                                                                      

 

Kvartalsrapport april -

Mackmyra rapporterar ett positivt 

resultat för andra kvartalet
• Nettoomsättningen ökade med 9 procent (15) jämfört med föregående år och uppgick 
till 26,3 MSEK (24,2)  
• Rörelseresultatet förbättrades och uppgick till 1,8 MSEK (1,5)
• Rörelsemarginalen ökade till 7 procent (6)
• Resultat efter skatt var positivt och 
• Resultat per aktie uppgick till 0,10 kr (0,31)
 
Fataffären utvecklades starkt och försäljningen av Fat och Upplevelser ökade med 39 procent (32)
under andra kvartalet. Mackmyra befäster därmed sin starka marknadspo
Upplevelser. Antalet sålda flaskor ökade med 15 procent (2); Mackmyra Brukswhisky och Den Första 
Utgåvan visar på en god utveckling. Försäljningen i kronor var 3 procent lägre än föregående år (+7) 
vilket speglar en omfördelning från tillfälliga er
premiumprodukter. 
 
Under perioden har Mackmyra Brukswhisky lanserats i en ny och unik design framför allt inför 
internationell lansering. I april tecknades ett avtal med en distributör i New York och Mackmy
whisky finns nu i ett 50-tal butiker i delstaten New York. I maj lanserade det kanadensiska 
alkoholmonopolet i Ontario, The LCBO, Mackmyra som årets "Distillery Feature".
 
Mackmyras whisky har under sommaren 2012 återigen belönats med medaljer av Inter
Spirits Competition (IWSC): 

• Mackmyra Special:08 - Guld
• Mackmura Moment Skog - 
• Mackmyra Brukswhisky - Silver
• Mackmyra Special:07 - Silver
• Mackmyra Moment Solsken 

 
Ladda ner hela delårsrapporten på www.mackmyra.se/ir
 
För mer information kontakta: 
Magnus Dandanell, vd, 08-55 60 25 83
Ulf Söderlund, CFO, 070-856 20 15, ulf.soderlund@mackmyra.se
Lars Lindberger, pressansvarig, 070

 
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt

tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupple

livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank. 

                                                                                                     Pressmeddelande 28 augusti 2012
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Mackmyra rapporterar ett positivt 

resultat för andra kvartalet  
• Nettoomsättningen ökade med 9 procent (15) jämfört med föregående år och uppgick 

• Rörelseresultatet förbättrades och uppgick till 1,8 MSEK (1,5) 
• Rörelsemarginalen ökade till 7 procent (6) 
• Resultat efter skatt var positivt och uppgick till 0,4 MSEK (0,9) 
• Resultat per aktie uppgick till 0,10 kr (0,31) 

Fataffären utvecklades starkt och försäljningen av Fat och Upplevelser ökade med 39 procent (32)
. Mackmyra befäster därmed sin starka marknadsposition inom 

. Antalet sålda flaskor ökade med 15 procent (2); Mackmyra Brukswhisky och Den Första 
Utgåvan visar på en god utveckling. Försäljningen i kronor var 3 procent lägre än föregående år (+7) 
vilket speglar en omfördelning från tillfälliga erbjudanden av superpremiumprodukter till ordinarie 

Mackmyra Brukswhisky lanserats i en ny och unik design framför allt inför 
internationell lansering. I april tecknades ett avtal med en distributör i New York och Mackmy

tal butiker i delstaten New York. I maj lanserade det kanadensiska 
alkoholmonopolet i Ontario, The LCBO, Mackmyra som årets "Distillery Feature".

Mackmyras whisky har under sommaren 2012 återigen belönats med medaljer av Inter
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Mackmyra Moment Solsken - Silver 

Ladda ner hela delårsrapporten på www.mackmyra.se/ir 

55 60 25 83, magnus.dandanell@mackmyra.se 
856 20 15, ulf.soderlund@mackmyra.se 

Lars Lindberger, pressansvarig, 070-364 40 54, lars.lindberger@mackmyra.se 

Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt

tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupple

Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky. 

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.  
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Mackmyra rapporterar ett positivt 

• Nettoomsättningen ökade med 9 procent (15) jämfört med föregående år och uppgick 

Fataffären utvecklades starkt och försäljningen av Fat och Upplevelser ökade med 39 procent (32) 
sition inom Fat och 

. Antalet sålda flaskor ökade med 15 procent (2); Mackmyra Brukswhisky och Den Första 
Utgåvan visar på en god utveckling. Försäljningen i kronor var 3 procent lägre än föregående år (+7) 

bjudanden av superpremiumprodukter till ordinarie 

Mackmyra Brukswhisky lanserats i en ny och unik design framför allt inför 
internationell lansering. I april tecknades ett avtal med en distributör i New York och Mackmyras 

tal butiker i delstaten New York. I maj lanserade det kanadensiska 
alkoholmonopolet i Ontario, The LCBO, Mackmyra som årets "Distillery Feature". 

Mackmyras whisky har under sommaren 2012 återigen belönats med medaljer av International Wine & 

Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan 

tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för 


