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Viktig information

DEFINITIONER

I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat 
anges; Med ”Briggen” eller ”Bolaget” avses Briggen Tre Kronor 
AB (publ) med organisationsnummer 556518 - 3588 och med säte 
i Stockholm, Stockholms län i Sverige. Med “Erbjudandet” eller 
”Emissionen” avses den föreliggande företrädesemissionen om högst 
19,4 MSEK. Med ”Memorandum” avses föreliggande informations-
material.

LAGEN OM HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT

Detta Memorandum är upprättat i enlighet med lagen om handel 
med finansiella instrument (1991:980) där emissioner som understi-
ger 2,5 miljoner euro enligt 2 kapitel, 4 §, punkt 5 är undantagna 
från prospektskyldighet. Det innebär att Memorandumet inte har 
registrerats vid eller godkänts av Finansinspektionen.

MEMORANDUMETS DISTRIBUTIONSOMRÅDE

Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i något 
annat land än Sverige. Inbjudan enligt detta Memorandum vänder 
sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare Memo-
randum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer 
svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i Australien, Japan, 
Kanada, Nya Zeeland, USA eller något annat land där distributionen 
eller denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder enligt föregående 
mening eller strider mot regler i sådant land. För Memorandumet 
gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta Memo-
randum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall 
avgöras av svensk domstol exklusivt.

MEMORANDUMET TILLGÄNGLIGT

Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets kontor, Slupskjuls-
vägen 34, Skeppsholmen 111 49 Stockholm, på Bolagets hemsida 
www.briggentrekronor.se .

UTTALANDEN OM FRAMTIDEN

Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i detta 
Memorandum återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende fram-
tida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden 
uttrycker endast de bedömningar och antaganden som Bolaget gör 
vid tidpunkten för Memorandumet. Dessa uttalanden är väl genom-
arbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla 
framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.

Även om styrelsen anser att de förväntningar som återspeglas i 
framåtriktade uttalanden är rimliga, kan inga garantier lämnas för 
att dessa förväntningar kommer att infrias. Framåtriktade uttalan-
den uttrycker endast styrelsens bedömningar och antaganden vid 
tidpunkten för Memorandumet. Läsaren uppmanas att ta del av den 
samlade informationen i Memorandumet och samtidigt ha i åtanke 
att framtida resultat, utveckling eller framgångar kan komma 
att skilja sig väsentligt från styrelsens förväntningar. Briggen Tre 
Kronor AB (publ) gör inga utfästelser att offentligt uppdatera eller 
revidera framåtriktade uttalanden till följd av ny information, fram-
tida händelser eller annat utöver vad som krävs enligt lag. 

INFORMATION FRÅN TREDJE PART

Memorandumet kan innehålla flera hänvisningar till information 
och marknadsstatistik framställda av tredje part. Ingen av dessa källor 
har, såvitt styrelsen känner till, några väsentliga intressen i Briggen 
Tre Kronor AB. Information från sådan tredje part som ingår i 
Memorandumet har återgivits korrekt och såvitt Bolaget kan känna 
till genom jämförelse med annan information har inga uppgifter 
utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen 
felaktig eller missvisande.

HANDLINGAR SOM INFÖRLIVAS GENOM HÄNVISNING

Bolagets bolagsordning, registeringsbevis samt årsredovisningarna 
för de tre senaste åren 2016, 2015 och 2014 är införlivade i detta 
Memorandum genom hänvisning och ska läsas som delar därav. 
Ovan nämnda handlingar kan laddas ner från Bolagets hemsida 
www.briggentrekronor.se. 

EMISSIONEN I SAMMANDRAG:
Aktie: Briggen Tre Kronor AB (publ)
Teckningskurs: 300 SEK per aktie
Antal befintliga aktier: 64 659 aktier
Bolagsvärde före emissionen: 19 397 700 SEK
Antal nyemitterade aktier:  Högst 64 659 aktier
Emissionsbelopp: Högst 19 397 700 SEK* 
Teckningstid: 29 januari – 9 februari 2018**
Teckningsrelation: En (1) ny aktie per en (1) befintlig aktie 
Likvidkonto: Bankgiro 377 – 7216
Likviddag:  5 bankdagar efter teckning, 
 dock senast 2018-02-15
Kontaktperson:  Anders Mannesten
E-mail:  anders.mannesten@briggentrekronor.se

*) Maximala emissionsbeloppet har satts till 19,4 MSEK som resultat av att 
alla aktieägare ska ges möjlighet att teckna i emissionen. Många aktieägare 
har en aktie, vilket leder till  64 659 nya aktier och det maximala emis-
sionsbeloppet 19,4 MSEK. Målet är att inbringa minst 5 MSEK i emissionen. 
Styrelsen har rätt att fullfölja emissionen även vid lägre teckningsnivå
än målsättningen. 
**) Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.
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Visionen om lönsamhet 
och hållbarhet blir verklighet
För mer än tio år sedan formulerades i Briggens organisation en vision om att skapa ett företag som skulle kunna kombinera ett menings-
fullt hållbarhetsarbete med en lönsam verksamhet. Vid den tiden hade många företag inte aktivt börjat tänka i den riktningen och trodde 
inte att det skulle kunna vara lönsamt att arbeta hållbart.

Att Briggen Tre Kronor AB  (nedan Bolaget/Briggen) tidigt började arbeta med dessa frågor hade en naturlig förklaring. Byggandet av 
fartyget Tre Kronor af Stockholm under 1997-2007 hade långsiktighet som ledstjärna – allt skapades med kvalitet och utan kompromisser.

Under senare år har företagens och samhällets syn på hållbarhetsfrågor förändrats radikalt. Det har gjort det möjligt för Briggen Tre Kronor 
att bygga upp en stark verksamhet kring målet att bidra till att rädda Östersjön och samtidigt också engagera ungdomar i detta arbete. 

Visionen om lönsamhet byggd på hållbarhetsprojekt har blivit verklighet. Under 2017 visade bolaget ett positivt resultat och målen 
framåt pekar på en fortsatt god utveckling.

Fartyget – Tre Kronor af Stockholm

Fartyget är ett av världens mest välbyggda och välseglande träfartyg. 
En svensk satsning i kvalitet och hantverkstradition parat med entreprenör-
skap och volontära insatser resulterade i att hon 2009 utnämndes till 
världens bäst byggda träfartyg. 

GUDMOR KRONPRINSESSAN VICTORIA

Fartyget är en stark symbol för hela Öster-
sjöarbetet och en plattform för Bolagets 
arbete med ungdomar. Som gudmor till 
fartyget har Kronprinsessan Victoria 
deltagit aktivt vid olika evenemang och 
seglingar under varje år sedan 2005.

HELA ÖSTERSJÖNS FARTYG

Sedan jungfruresan 2008 har fartyget varje år seglat till 5-6 länder och 
20-25 städer kring Östersjön, vilket innebär att hon är lika välkänd 
oavsett om man är i Örnsköldsvik, S:t Petersburg, Riga eller Rostock. 
Briggen är även ett mycket välseglande fartyg som under 2017 vann 
både sin klass och totalt, i en delsträcka i The Tall Ships’ Races.

Varumärket 
Briggen Tre Kronor
Bolaget har skapat och etablerat en stark plattform för spridning 
av kommunikation och kunskap kring Östersjön. Vår kunskap är 
efterfrågad, både nationellt och internationellt.

S AMARBETEN MED UNIVERSITET OCH SKOLOR

Huvudsaklig samarbetspartner kring sakfrågorna sedan sju tillbaka 
år är Stockholms universitet/ Östersjöcentrum. Samarbetet har 
resulterat i ett flertal Östersjöutställningar för allmänheten. Vidare 
har genom samarbetet arrangerats åtta Östersjöseminarier i följd på 
Kastellholmen. Dessa seminarier har sedan 2012 sänts av SVT. 

ETT UNIKT AKTIVT NÄTVERK

Briggens enträgna arbete för regionen har resulterat i ett nätverk 
som omfattar samarbeten med hovstaten, regeringskansliet, kom-
muner, universitet och skolor, myndigheter, miljöorganisationer 
och inte minst en mängd företag.

Detta har bland annat lett fram till att bolaget 2013 nomi-
nerades till Nordiska Rådet Natur-Miljöpris för sitt arbete med 
kunskapsspridning kring miljöfrågorna i Östersjöregionen. 

UNGDOMAR I FOKUS

En viktig del och i arbetet och framgångarna, när det gäller att nå ut 
till allmänheten, är att ungdomar har en central plats i verksamheten. 
De kommande åren blir inte något undantag, Briggen initierar under 
2018 ett nytt internationellt ungdomsdrivet projekt för Östersjön som 
fokuserar på de stora problemen som Östersjön står inför. 

Bolagets starka tillgångar

Briggen Tre Kronor AB har investerat i och byggt upp 
starka tillgångar:

• Fartyget Tre Kronor af Stockholmc  
 - en levande symbol för östersjösamarbete 
• Varumärket Briggen Tre Kronor  
 - står för kvalitet och hållbar utveckling
• Projektplattform för Östersjö- och ungdomsarbete 
 - erfarenhet från en mängd genomförda projekt

Intendentens rapport, Norrlandsturen 2017. 
Nu är vi i Örnsköldsvik. Ungdomar från St Botvids gymnasium har 
varit med oss i snart en vecka och deras törn börjar nå sitt slut. 
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Projektplattformen
Briggen har en djup kunskap och erfarenhet av att utveckla och driva projekt som rör 
Östersjön och ungdomar. 

ÖPPEN PLATTFORM

Samarbeten sker med alla typer av beställare så som stat, kommun, företag eller organisationer. 
Denna projektplattform gör att Bolaget kan starta och driva fler projekt effektivt utan att 
behöva anställa mer personal. Det finns en flexibel arbetsstyrka som temporärt kan förstärkas 
vid behov om finansiering är klar.

LÅNG ERFARENHET AV ARRANGEMANG

Bolaget har återkommande arrangerat och drivit det av SVT sända Hållbara Hav seminariet 
sedan 2011. Bolaget har även genomfört stora arrangemang under Almedalsveckan, byggt 
tre stora utställningar kring miljön och turnerat till landets kustkommuner med dessa. 
Fartyget har genomfört projekt i S:t Petersburg samt genomfört Östersjöutbildningar för 
tusentals personer i Sverige.

NYTT UNGDOMSPROJEKT

Genom ett helt nytt projekt ”Knack-Knack”, kommer ungdomars engagemang i miljöfrågor 
att ytterligare tydliggöras för politiker och beslutsfattare och därmed göra skillnad, bland 
annat genom att spridningen sker över sociala medier, som ger genomslag på bred front i 
hela östersjöregionen. Målet för 2018 är att engagera alla de 9 strandstaterna och 40 städer, 
skapa 200 aktiviteter och nå hundratusentals besökare. Detta sker i samarbete med en land-
baserad mobil utställning vid namn Sea Room.

INTEGRATIONSPROJEKT 

Utöver miljöarbetet, har Bolaget skapat en alltmer omfattande ungdomsverksamhet. 
Bland annat har flera lyckade integrationsprojekt genomförts genom så kallade ”Innanför-
skapsseglingar”, där till Sverige nyanlända ungdomar får möjlighet att för första gången 
få uppleva glädjen kring segling och lagarbete.

UTVECKLINGSBART OCH LÖNSAMT

Bolagets plattform gör det enkelt att anpassa verksamheten till olika typer av samarbeten. 
Ett exempel är att Bolaget också arbetar tillsammans med olika kulturprojekt. Varje projekt 
kalkyleras noggrant och ska generera ett tillfredsställande täckningsbidrag.

Utvecklingsbart 
och lönsamt
Bolagets plattform gör det enkelt att 
anpassa verksamheten till olika typer  
av samarbeten.

Ett exempel är att Bolaget också 
arbetar tillsammans med olika kultur- 
projekt. Varje projekt kalkyleras nog-
grant och ska generera ett tillfredsstäl-
lande täckningsbidrag.

BRA FÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖR TILLVÄXT

Det finns nu bra förutsättningar för  
Bolaget att växa med stabil lönsamhet:

•  Fartyget, Varumärket och 
 Projektplattformen är alla starkt 
 etablerade. Över 100 MSEK 
 exklusive omfattande volontär-
 insatser har investerats för att nå 
 nuvarande position.

•  Marknaden för projekt och 
 samarbeten inom hållbarhets-
 arbete har mognat och kommit 
 ikapp Briggens engagemang. 
 En omfattande marknad finns 
 nu tillgänglig.
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Tre Kronor af Stockholm med rött segelställ under den årliga 
kulturfestivalen White Night och Scarlet sails i S:t Petersburg.

Aktiviteter ombord under Almedalsbeckan i Visby.

Fartygets hemmahamn Kolskjulskajen på Kastellholmen 
i Stockholm – en perfekt plats för många av Bolagets aktiviteter.

Genom den mobila utställningen ”Etta med kök” har många tusen 
besökare – skolungdomar och allmänhet passerat – i hamnar runt om i Östersjön.

Besättningen på
Tre Kronor af Stockholm
har genom åren tagit mängder
av vattenprover i hela Östersjön
och Kattegatt på uppdrag
av forskare från Stockholms
och Umeå universitet.
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Inbjudan till teckning av aktier
Investerare inbjuds härmed att teckna aktier i Briggen Tre Kronor AB (publ), organisationsnummer 556518-3588 bildat 30 december 
1994 med säte i Stockholm. Villkoren för erbjudandet framgår av föreliggande informationsmemorandum (”Erbjudandet”). 

EMISSIONSERBJUDANDE – FÖRETRÄDESEMISSION

Styrelsen för Bolaget har med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma 14 december 2017, beslutat om en nyemission om högst 
64 659 aktier, innebärande att Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 6 465 900 SEK. 

Aktieägare har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie per en (1) befintlig aktie, det vill säga en teckningsrelation om 1:1. I det fall 
befintliga aktieägare inte tecknar hela emissionsbeloppet, kommer även andra som visat intresse av företaget inbjudas att teckna aktier.

Aktieteckning ska ske under perioden 29 januari – 9 februari 2018. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 50 procent. 
Bolaget kommer inte anordna någon handel med teckningsrätter. Aktieägare som önskar sälja sina teckningsrätter måste själv finna en 

köpare till dessa. Teckningsrätter som inte säljs eller utnyttjas för teckning kommer att förfalla och eventuellt värde på dessa kommer att 
gå förlorade.

Maximala emissionsbeloppet har satts till 19,4 MSEK som resultat av att alla aktieägare ska ges möjlighet att teckna i emissionen. 
Många aktieägare har en aktie, vilket leder till 64 659 nya aktier och det maximala emissionsbeloppet 19,4 MSEK. Målet är att inbringa 
minst 5 MSEK i emissionen. 

Styrelsen har rätt att fullfölja emissionen även vid lägre teckningsnivå än målsättningen. 
Vidare hänvisas till fullständiga villkor som framgår av redogörelsen i detta informationsmemorandum, vilket är upprättat av 

styrelsen i Briggen Tre Kronor AB.
Styrelsen för Briggen Tre Kronor är ansvarig för den information som lämnas i detta informationsmemorandum. Härmed försäkras 

att styrelsen för Briggen Tre Kronor har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, 
såvitt styrelsen vet, överensstäm mer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Välkommen ombord!

Stockholm den 29 januari 2018
Briggen Tre Kronor AB (publ)

Styrelsen

Bakgrund och motiv till emissionen
BAKGRUND

Briggen Tre Kronor har framgångsrikt etablerat sitt varumärke ge-
nom att verka som en ambassadör för östersjöregionen när det gäller 
miljön. Med en genomtänkt strategi skall en stabil lönsam ekonomi 
nu skapas så att arbetet kan säkerställas inför framtiden. 

Bolaget har för kunders räkning genomfört stora evenemang, 
bland annat i Almedalen, Visby, vid klimattoppmötet 2009 i 
Köpenhamn, St Petersburg, och med projekt i Baltikum. Dessutom 
driver briggen nu egna projekt som har uppmärksammats stort på 
senare år. Vårt eget Östersjöseminarium i Kolskjulet har till exempel 
sänts av SVT de senaste sex åren. Våra miljöutställningar besöks av 
tusentals skolungdomar längs Sveriges kuster, år efter år.

Briggens syfte att främja en hållbar utveckling av miljön i Öster-
sjön och i länderna däromkring. Deltagare i denna folkbildande 
rörelse är från regering, näringsliv, offentlig förvaltning, universitet 
och miljöorganisationer. Bolaget tillsammans med hovförvaltningen 
och Kronprinsessan Victoria i spetsen är initiativtagare. 

Bolaget skall vara den centrala aktören för att sammanställa 
forskningsresultat inom olika forskningsområden i samarbete med 
Stockholms universitet och genom ett tvärvetenskapligt synsätt 
förmedla forskningsresultatet till allmänhet och beslutsfattare inom 
politiken och näringslivet. Kommersiella deltagare skall ges möjlig-
het att stärka sitt varumärke genom den kommunikationsplattform 
som Bolaget erbjuder vad gäller hållbarhetsfrågor. 

MOTIV

Genom emissionen kommer bolaget att ges helt nya förutsättningar 
att kunna driva en verksamhet som skapar en hållbar lönsam tillväxt. 
Emissionsbeloppet kommer att huvudsakligen användas inom 
följande områden:

Ledningen ges mer tid och fokus på 
tillväxtskapande aktiviteter

Med en stabiliserad likviditetssituation, skapas bättre förutsättningar 
för bolagets ledning att lägga sin tid och fokus på tillväxtskapande 
och framåtriktade aktiviteter, i stället för att lösa finansiella problem. 
Bolaget får även större möjligheter till att stärka säljarbetet och öka 
marknadsföringen.

Vidareutveckling av lönsamma projekt 
och kunderbjudanden

Bolaget ges resurser och därmed nya möjligheter till vidareutveck-
lingen av lönsamma projekt och andra kunderbjudanden.

Minskad låneskuld och räntekostnader

En annan viktig åtgärd är att minska bolagets skulder och ränte-
kostnader, för att skapa en bättre ekonomisk bas för den fortsatta 
verksamheten.
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BETALNING 

Likvid för köp av aktier skall inom fem (5) bankdagar efter teck-
ning, betalas till Bolagets bankgirokonto 377 - 7216. 

EMISSIONSBELOPP VID NYEMISSIONEN

Emissionsbeloppet, före emissionskostnader är högst 19 397 700 SEK.
 
AKTIEKAPITALETS FÖRÄNDRING OCH UTSPÄDNINGSEFFEKT 

Aktiekapitalet före emissionerna uppgår till 6 465 900 SEK och 
64 659 aktier. Efter genomförd nyemission kommer aktiekapitalet 
att öka med högst 6 465 900 SEK och antalet aktier öka med högst 
64 659. Aktiekapitalet skulle därefter uppgå till högst 12 931 800 SEK 
och antalet aktier till högst 129 318. Utspädningseffekten blir därmed 
50 % vid fullteckning. 

BOLAGSVÄRDE OCH MOTIV FÖR AKTIENS EMISSIONSKURS

Bolagsvärdet före emissionen uppgår till 19,4 MSEK, innebärande 
en emissionskurs på 300 SEK per aktie. Det bör noteras att fartyget 
är, av auktoriserad värderingsman 2009, värderat till 60 MSEK och
bokfört till ca 42 MSEK. Aktuellt försäkringsvärde är 63 MSEK. 

Bolagets låneskulder uppgår till cirka 33,2 MSEK. Bolaget har 
ackumulerat skattemässigt underskottsavdrag på 49,7 MSEK.

Styrelsens motiv för bolagsvärdet 19,4 MSEK och kursen 300 SEK 
baseras på en avvägning mellan den historiska utvecklingen och 
bedömningen att bolaget ska kunna generera en uthållig genom-
snittlig vinstnivå på över 15 %, under förutsättning att emissionen 
tecknas till minst 5 MSEK. Motivet är också att värderingen 
bedöms vara på en nivå som kan vara tillräckligt attraktiv för att 
skapa intresse för deltagande i emissionen.

VILLKOR FÖR ERBJUDANDETS GENOMFÖRANDE

Styrelsen har rätt att fullfölja emissionen även om emissionen inte 
blir fulltecknad. Emissionen kan ej återkallas. 

AKTIENS RÄTT

Aktierna medför lika rätt till Bolagets tillgångar och resultat. Rätt till 
utdelning föreligger fr. o. m. räkenskapsåret 2018. Utdelning kan bli 
aktuell först efter att Bolaget går med vinst samt med hänsyn till 
återbetalning av tidigare mottaget aktieägartillskott. Utdelning som kan 
komma att bli aktuell i framtiden kommer att administreras genom 
svensk bank eller annat institut under Finansinspektionens tillsyn.

REGISTRERING AV AKTIEÄGARE

Bolaget för aktiebok vari samtliga aktieägare registreras. Fysiska aktie-
brev ställs inte ut. Utdrag ur aktieboken fås på begäran. Bolaget är 
för närvarande inte anslutet till Euroclear Sweden AB:s kontobaserade 
värdepapperssystem. Bolaget avser att undersöka möjligheten att 
ansluta aktien till lämpligt värdepappersinstitut kommande år.

HANDEL I AKTIEN

Det sker ingen organiserad handel i Briggen Tre Kronors aktie. 
Bolagsledningen undersöker möjligheter att inleda handel i aktien, 
när lösningen på lämplig handelsplats är klar. Detta kommer att ge 
Bolagets aktieägare och andra intressenter en möjlighet att handla i 
aktien. Först måste befintliga aktiebrev inhämtas och saknade sådana 
måste genomgå en dödningsprocess som tar ungefär ett år.  

Riskfaktorer
Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som bedöms ha betydelse 
för Bolagets framtida utveckling. Riskerna nedan är inte framställda 
i prioritetsordning och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Det 
finns ett nyckelpersonsberoende även om det är begränsat.

Bolagets affärsidé bygger på samarbeten med partners. 
Bolagets största enskilda intäktsslag framöver bedöms vara 

samarbeten kopplade till hållbarhets- och ungdomsprojekt, varför 
en mindre lyckad utveckling av detta affärsområde väsentligt kan 
påverka Bolagets lönsamhet. 

Bolaget siktar på att under 2018 generera ett positivt kassa-
flöde, och skulle då inte behöva ta in ytterligare emissionskapital 
för täckande av underskott. Marknadsriskerna, utöver beroendet av 
strategiska partners bedöms främst ligga i en eventuellt försämrad 
konjunktur under de närmaste åren. 

Risk kan finnas att förseningar uppstår så att Bolaget inte når 
målet under 2018. 

Aktien är idag onoterad och ingen organiserad handel sker. Detta 
medför att aktien i dagsläget har en mycket begränsad likviditet. 
Planer finns dock att skapa en handelsplattform för Bolagets aktier.

Villkor och anvisningar
Följande villkor och anvisningar gäller för den nu aktuella nyemis-
sionen. 

NYEMISSION MED FÖRETRÄDESRÄTT

Styrelsen för Bolaget har med stöd av bemyndigande från extra bolags-
stämma 14 december 2017, beslutat om en nyemission om högst 
64 659 aktier, innebärande att Bolagets aktiekapital kan ökas med 
högst 6 465 900 SEK. Aktieägare har företrädesrätt att teckna en (1) 
ny aktie per en (1) befintlig aktie, det vill säga en teckningsrelation 
om 1:1. I det fall befintliga aktieägare inte tecknar hela emissions-
beloppet, kommer även andra som visat intresse av företaget inbjudas 
att teckna aktier. Aktieägare som väljer att inte delta i företrädes-
emissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 50 
procent.

TECKNINGSKURS

300 SEK per aktie.

TECKNINGSTID

29 januari – 9 februari 2018.
Styrelsen har vid behov rätt förlänga teckningstiden. Anmälan 

är bindande och skall göras på särskilda teckningslistor.

TECKNINGSLISTA

Ofullständig eller felaktigt ifylld teckningslista kan komma att 
lämnas utan avseende. Endast en teckningslista per tecknare kommer 
att beaktas. Teckningen är bindande. Teckningslista måste vara 
underskriven och sändas med post, e-post eller fax senast 9 februari 
2018 till den på teckningslistan förtryckta adressen.

TILLDELNING

Beslut om tilldelning fattas av styrelsen i Briggen Tre Kronor AB. 
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Vd har ordet

Nu tar vi nästa steg mot tillväxt 
och stabil lönsamhet!

Många sa till oss att det var omöjligt att 
bygga ett stort träfartyg efter 1850-tals 
snitt. När det väl var gjort sa man att vi 
aldrig skulle kunna bli en respekterad 
och etablerad röst på högsta nivå i miljö-
debatten kring vårt gemensamma innan-

hav. Men det gick. Vi har bevisat att en organisation som har en 
gemensam vision och ett starkt patos, kan uträtta stordåd.

Självklart har också våra starka samarbetspartners varit en av-
görande faktor. Utan Kronprinsessan Victorias engagemang och 
Stockholms universitets generösa arbete med oss hade vi inte nått 
”hela vägen” med vår mission.

Framgångarna har sedan radat upp sig både inom Östersjöarbetet 
och genom våra seglingsinsatser, men vi har haft svårt att klara 
finansieringen fullt ut. Stora investeringar har gjorts i bygget av 
fartyget och i projektplattformen kring vårt Östersjöarbete.

Långa perioder har varit ansträngda likviditetsmässigt. Men investe-
ringarna har varit nödvändiga och nu börjar vi se resultaten av våra 
ansträngningar. På senare tid har även näringslivet börjat engagera 
sig i hållbarhetsfrågor och vill förknippas med vårt arbete, vilket 
är mycket positivt. Vill man hänga med i dagens informations-
samhälle, där inte bara mängden information hela tiden ökar utan 
även helt nya kommunikationskanaler dyker upp, så krävs det en 
hel del av dagens företag. Det krävs ofta helt nya grepp parat med 
ett viktigt innehåll och dessutom något som verkligen engagerar. 
Briggen erbjuder just dessa ingredienser och har dessutom kompe-
tensen för att driva projekten.

Vi vet också att det finns stora möjligheter att utveckla vår egen 
försäljning och marknadsföring och redan nu har vi nya spännande 
projekt på ritbordet kring bland annat miljö- och integrationsfrågor. 
Efter att ha ägnat två år till att rationalisera och kostnadseffektivisera 
organisationen är vi nu beredda att öka trycket under de kommande 
åren. Alla kostnader och investeringar som vi redan tagit innebär 
att vi nu har en stabil grund för en framtida lönsam tillväxt.

Briggens nätverk är starkare än någonsin och vi har en etablerad 
projektplattform för vårt Östersjöarbete. Nu är det dags att ta 
nästa steg! En investering i Briggen ger mångfald utdelning – för
ungdomar, för Östersjön, för aktieägarna och medverkar dessutom 
till att Briggen kan segla i 100 år.

Välkommen ombord på nästa etapp med Briggen!

Anders Mannesten
VD Briggen Tre Kronor AB
anders.mannesten@briggentrekronor.se

TIDPUNKT FÖR OFFENTLIGGÖRANDET AV 

TECKNINGSRESULTAT I NYEMISSIONEN

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutas. Offentliggörandet 
kommer att ske på Bolagets hemsida.

INFORMATIONSMEMORANDUM, TECKNINGSLISTA 

OCH ANDRA BOLAGSHANDLINGAR 

Informationsmemorandum och teckningslista finns tillgängligt på 
Bolagets hemsida www.briggentrekronor.se för nedladdning men 
kan också beställas från Briggen Tre Kronor AB, Slupskjulsvägen 34, 
111 49 Stockholm, på telefon 08-586 224 00 eller e-post:  
info@briggentrekronor.se. 

På hemsidan finns även Bolagets årsredovisningar för de tre 
senaste åren 2016. 2015 och 2014 samt bolagsordning.

VÄRDEPAPPERSINFORMATION 

Föreliggande emission omfattar värdepapper utgörande aktie i 
Briggen Tre Kronor AB (publ). Endast ett slags aktie finns, vilken 
ger rätt till en röst. Kvotvärdet är 100 SEK. Sedan 2008 utges inga 
fysiska aktiebrev. Numera förs enbart en elektronisk aktiebok. Någon 
organiserad handel i aktien förekommer ej. 

ISIN- kod finns inte, då aktien inte är ansluten till Euroclear 
Sweden AB:s register över värdepapper. 

Erbjudandet är inte föranlett av budplikt, inlösenrätt eller 
lösningsskyldighet.

Då Bolagets säte är i Stockholm, gäller svensk lag.

FINANSIELL INFORMATION

Bokslutskommuniké 2018:  Senast 23 mars 2018
Årsredovisning för 2017: Senast 30 april 2018
Årsstämma 2018: Senast 31 maj 2018

FRÅGOR

Frågor avseende nyemissionen besvaras av VD Anders Mannesten, 
e-post: anders.mannesten@briggentrekronor.se eller styrelsens 
ordförande Thomas Flinck, e-post: thomas.flinck@centrecourt.se 
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Marknadsöversikt

Marknaden för hållbarhetsprojekt       

Briggen Tre Kronor har identifierat en strategisk viktig marknad, 
hållbarhetsprojekt inom samhälls- och hållbarhetsfrågor. Marknaden 
för projekt och samarbeten inom hållbarhetsarbete har mognat och 
kommit ikapp Briggens engagemang. En omfattande marknad finns 
nu tillgänglig.

Redan idag genereras huvuddelen av Bolagets intäkter inom detta 
marknadssegment. Detta sker genom olika projektsamarbeten med 
företag och organisationer. Mycket tyder på att denna marknad 
kommer att växa alltmer i framtiden, vilket förväntas bidra till att 
även Bolagets framtida intäktstillväxt kommer att skapas till allt 
större del inom detta marknadssegment.

Hållbarhetskonceptet innebär att företag, på eget initiativ, aktivt 
engagerar sig i samhällsutvecklingen. 

Ett aktivt hållbarhetsarbete stärker företagets relationer med såväl 
anställda som kunder och ägare. Detta arbete anses även stärka 
tillväxten och lönsamheten i företagen.

Den mest etablerade definitionen av hållbarhetsarbete, är den som 
ges i EU- kommissionens vitbok 2002:  ”Ett begrepp som innebär 
att företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga 
hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna, 
utöver vad lagen föreskriver.”

Under senare tid har hållbarhetsfrågorna börjat bli alltmer viktig i 
företagens strategier och agerande. Det är tydligt att det är en del i 
det långsiktiga varumärkesbyggandet och att hållbarhet har etable-
rats som en värdeskapande strategi i näringslivet såväl i Sverige som 
internationellt. Det finns flera som även hävdar att det är en helt 
avgörande fråga för de stora företagens långsiktiga lönsamhet.

Hållbarhetsagerande påverkar 
företags resultat

I grunden handlar det om att driva en verksamhet som svarar mot 
de krav och förväntningar som kommer av ett medvetet förhåll-
ningssätt till samhället och världen i stort. I framtiden ser vi 
sannolikt fler företag och organisationer som arbetar med alla fyra 
hörnstenarna: ekonomiskt, miljömässigt, socialt och etiskt ansvar 
för att säkra sin verksamhet. De går steget längre och redovisar inte 
bara ett ekonomiskt resultat, utan även ett socialt, etiskt och ett 
ekologiskt resultat på ”sista raden”. 

Finansmarknaden följer upp och går alltmer efter hållbarhetsbegrep-
pen i sina analyser. Det handlar om att vara lönsam på sikt och för 
att klara det måste man ha kontroll över alla faktorer. 

Marknaden i övrigt      
Briggen Tre Kronor verkar även på de traditionella evenemangs- 
och upplevelsemarknaderna med olika erbjudande till såväl privat-
personer som företag. Det kan vara seglingar ute till havs eller i 
skärgården. Dessa kan vara av olika beskaffenhet t.ex. dagssegling 
i skärgården med olika teman såsom ”Örn och Säl”- seglingar”. 
Fartyget med besättning kan även hyras av enskilda sällskap och 
företag. Inför varje säsong planeras och erbjuds olika seglingsrutter 
kring Östersjön. 

För att stärka Bolagets olika erbjudanden till marknaden samt 
relationer med företag och personer finns ett affärsnätverk ”Företag 
under segel”. Som ett komplement förekommer det även en viss 
försäljning av fartygsmodeller, profilkläder, böcker etc. 

Geografiska marknader

Briggen Tre Kronor skall verka som en ”Ambassadör för östersjö-
regionen” inom miljö och andra hållbarhetsfrågor d. v. s. Bolagets 
marknader är alla länder kring Östersjön men för närvarande främst 
Sverige. 

Konkurrenter

Briggen Tre Kronor konkurrerar med en rad olika verksamheter inom 
hållbarhetsprojekt, turistnäring och evenemang för privatpersoner 
och företag. Bolaget har dock en unik kombination av varumärke, 
hållbarhetsprojekt och fartyg som inga konkurrenter har idag.

Aktörerna på denna marknad för projektverksamhet inom hållbarhet 
och varumärkes byggande aktiviteter är mycket fragmenterad, allt 
ifrån små rese- och mässarrangörer till stora PR och kommunikations-
byråer samt bolag med anknytning till media.

Briggen Tre Kronors roll 

Briggen Tre Kronor bedriver projekt för en mer hållbar utveckling 
av Östersjöregionen. Bolaget skall genom projektsamarbeten hjälpa 
uppdragsgivarna att stärka sina varumärken. Briggen Tre Kronor 
kan med hjälp av fartyget erbjuda starka, annorlunda projekt som 
sticker ut och skiljer sig avsevärt från de mer konventionella projekten. 
Bolagets huvudsakliga verksamhet, de projekt inom hållbarhetsom-
rådet som finansieras av näringslivet inom ramen för deras hållbar-
hetsverksamhet, är kärnan i företagets verksamhet.

Den huvsakliga målgruppen för projekten är stora och mellanstora 
företag och andra organisationer i Sverige. Beslutsfattandet avseende 
hålbarhetsprojekten hos dessa organisationer med inriktningen på 
varumärkespositionering relativt högt upp i organisationen.  
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INLEDNING

Briggen Tre Kronor AB är ett kommersiellt företag, med inriktning 
att marknadsföra och sälja lönsamma projekt med tydlig hållbarhets-
profil. Bolaget erbjuder en mobil kommunikationsplattform/arena, 
till sjöss i form av fartyget ”Tre Kronor af Stockholm”, i land med den 
mobila trailer utställningen ”Sea Room” samt konferensanläggningen 
Kolskjulet på Kastellholmen. 

Historik

Initiativet till att bygga briggen Tre Kronor af Stockholm kom från 
sjökaptenerna Jan-Erik Mansnerus och Olle Strandberg samt konst-
nären Björn Lindroth och musikern Bunta Horn. 1995 bildades 
Föreningen Briggen Tre Kronor. Ett år senare startades Briggen Tre 
Kronor AB (Stockholmsbriggen AB) och 1997 sträcktes kölen på 
Skeppsholmen. 

Bygget pågick fram till 2005 då briggen sjösattes. Gudmor var 
kronprinsessan Victoria och 10 000 åskådare följde evenemanget. 
2007 genomförde Tre Kronor af Stockholm sin första segling. Den 
egentliga jungfruresan ägde rum den 6 juni 2008. 

I slutfasen av byggandet av fartyget identifierade styrelse och ledning i 
Bolaget ett nytt område, som skulle komma att generera huvud-
delen av intäkterna i Bolaget. Detta sker genom att driva hållbarhets-
projekt för kunders räkning inom privat och offentlig sektor. 

Värdegrund och varumärke

Verksamheten har under alla år stötts av ett stort antal förenings-
medlemmar och volontärer. Under tiden har viktiga kärnvärden 
vuxit fram bland engagerade människor och företag. Dessa kärnvärden 
som har förverkligat fartyget är kvalitet, äkthet och entreprenör-
skap och kan sägas utgöra den värdegrund som varumärket och det 
fortsatta arbetet i Bolaget vilar på. 

Vision

Briggen Tre Kronor är en erkänt framstående kommunikationsplatt-
form för hållbarhetsfrågor i Östersjöregionen, både vad gäller miljö 
och ungdomssatsningar. Bolaget skall vara ett förstahandsval när 
företag och andra organisationer vill visa på sina hållbarhetsaktiviteter 
i Östersjöregionen.

Affärsidé

Att driva lönsamma projekt för att främja en hållbar miljö i Öster-
sjön i kombination med att medverka till ungdomars utveckling och 
integration i samhället, samt att erbjuda personer och organisationer 
unika seglingsupplevelser.

Affärsmodell
ALLMÄNT

Bolaget har två huvudsakliga verksamheter som genererar intäkter:

•   Hållbarhetsprojekt
•   Unika seglingsupplevelser

Hållbarhetsprojekten kan vara utvecklade internt där Bolaget söker 
företag/andra organisationer som vill samverka och då betalar för sin 
medverkan. 

Hållbarhetsprojekten kan också utformas på initiativ av företag/
andra organisationer där dessa betalar för genomförandet. Resultatet 
av hållbarhetsprojekten är dels att förbättringar nås för Östersjön 
och de ungdomar som deltar, dels att projekten genererar intäkter 
för Bolaget. I den mån det finns utrymme för seglingar som inte är 
direkt kopplade till hållbarhetsprojekt arrangerar Briggen seglingar 
där företag eller privatpersoner betalar för en unik seglingsupplevel-
se. Oftast finns ändå ingredienser av Briggens hållbarhetsarbete med 
även vid dessa seglingar.

Intäktsområden

Affärsmodellen två huvudsakliga intäktsområden är:

FÖRSÄLJNING AV HÅLLBARHETSPROJEKT TILL: 

•   Näringslivet
•   Myndigheter 
•   Fonder och stiftelser

FÖRSÄLJNING AV UNIKA SEGLINGSUPPLEVELSER 
OCH ÖVRIGT: 

•   Seglingsbiljetter till enskilda personer och grupper 
•   Uthyrning av fartyget till företag
•   Uthyrning av konferenslokal ombord och i Kolskjulet
•   Medlemskap i Bolagets företagsnätverk ”Företag under segel”
•   Försäljning av fartygsmodeller, kläder, böcker m m via 
     Bolagets hemsida

PROJEKTVERKSAMHETEN

Projektförsäljningen inom hållbarhet och miljö har vuxit kraftigt 
sedan starten 2007. Några av de projekt som genererat denna försälj-
ningstillväxt är bland annat:

Hållbarhetsseminarier

Sedan 2011 arrangeras varje år i september på Kastellholmen, 
ofta i närvaro av Kronprinsessan Victoria, samt representanter för 
regering, näringsliv och forskare. Projektet syftar till att stödja och 
kommunicera hållbarhetsfrågor gällande Östersjöns framtida miljö, 
genom ett nytt tvärvetenskapligt angreppssätt. 

Samarbeten med företag

Allt fler samarbetsprojekt kring hållbarhets- och ungdomsfrågor har 
genomförts under senaste åren, där Bolagets personal och fartyget 

Bolagets verksamhet 

  E
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Ekonomiska mål
Bolagets ekonomiska mål under kommande 3 - års period är:

• att nå en omsättning om minst 18,5 MSEK år 2020,
• att nå en genomsnittlig ökning per år med ca 28 %. 
 Huvuddelen av denna ökning förväntas komma från 
 projektförsäljning, 
• att fasta kostnader hålls på ungefär nuvarande nivå. 
 Endast vissa rörliga kostnader kan öka i samband med 

  projektinsatser innebärande en genomsnittlig ökning 
 under tre år på 14 %.
•   att rörelsemarginalen (EBITDA) före avskrivningar, 
 finansiella kostnader, extraordinära kostnader, boksluts-
 dispositioner och skatt, ska år 2020 uppgå till ca 35 %.
• Att en uthållig genomsnittlig nettomarginal ska uppgå till 
 minst 15 %.

Preliminärt utfall för 2017

Det preliminära utfallet för 2017 beräknas till en intäkt på 10,0 
MSEK och en nettovinst 0,2 MSEK. 

STRATEGI

Här återges några delar av strategin:

• Bygga trovärdighet genom kommunikation av genomförda 
 projekt till kunder och omvärld
• Sträva efter långsiktiga samarbeten med flerårsprojekt
• Presentera väl genomarbetade projektförslag som möter 
 efterfrågan och har hög aktualitet
• Tydligt innehåll i projekten med inriktning på att aktivt 
 medverka till att kundernas varumärke stärks och 
 långsiktiga lönsamhetsmål.

POSITIONERING  

Briggen Tre Kronor positioneras som en egen kraft som tar initiativ 
till, och i samarbete med företag, organisationer och myndigheter, 
driver frågor och projekt som leder till önskade resultat. Bolaget 

engageras av ett betydande antal företag och andra 
organisationer, som använder fartyget och/eller 
Kolskjulet för olika evenemang för att lyfta fram 
sin verksamhet kopplat till de värderingar och den 
inriktning som Briggen Tre Kronor har. Några exem-
pel på sådana företag/organisationer är Tallink Silja, 
Länsförsäkringar i Stockholm och Barncancerfonden.

Temaseglingar

Under seglings säsongen genomförs olika tema-
seglingar, bl. a. seglingar under hösten i Stockholms 
skärgård med tema örn- och sälsafari. Dessa seglingar 
samlar hundratals passagerare och brukar inbringa 
0,5 - 0,7 MSEK per år.

Almedalsveckan

Sedan 2008 har Briggen Tre Kronor deltagit under 
Almedalsveckan i Visby. Fartyget fungerar som en 
mötesplattform för hållbarhetsfrågor. Intäkterna från 
dessa projekt har genererat en årlig försäljning på i 
genomsnitt cirka 1,0 MSEK.

Sankt Petersburg

Med staden Sankt Petersburg som uppdragsgivare 
har fartyget Tre Kronor af Stockholm deltagit många år 
i följd, som huvudattraktion i juni under avslutning-
en av en stor ungdoms- och kulturfestival ”White 
Nights & Scarlet Sails”. Dessa projekt brukar inbringa 
cirka 1,0 MSEK i försäljning per år.

SEGLINGSVERKSAMHETEN

Seglingssäsongen sträcker sig normalt mellan maj-
oktober, vilket innebär i snitt ca 170 dagar per säsong. 
Inför varje säsong planeras och erbjuds olika seglings-
rutter kring Östersjön. Det kan vara seglingar ute 
till havs eller i skärgården. Dessa kan vara av olika 
beskaffenhet t.ex. dagssegling i skärgården med olika 
teman såsom ”Örn och Säl” -seglingar”. Till dessa 
seglingar säljs biljetter vilka kan köpas via Bolagets 
hemsida, både hel- och halvdagsseglingar erbjuds. 
Fartyget med besättning kan även hyras av enskilda 
sällskap och företag för hel- eller halvdag. 

FÖRETAGSNÄTVERK OCH ÖVRIG FÖRSÄLJNING

För att utveckla och stärka Bolagets viktiga nätverk 
av föreningsmedlemmar, volontärer, företagare, aktie-
ägare etc. finns ett intäktsområde som heter ”Företag 
under segel”, där intäkterna generera via avgifter för 
medlemskap och olika tematräffar 4 - 6 gånger per år. 
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intar en egen speciell position då det särskiljer sig från övriga aktörer 
genom sin värdegrund som skapats genom ett långsiktigt byggande 
av en kommunikativ plattform och ett unikt fartyg.  

ORGANISATION

Organisationen består av fem landbaserade heltidsengagerade med-
arbetare. VD och ytterligare två personer arbetar huvudsakligen 
med sälj och projektutveckling, en person inom administration och 
ekonomi samt en person för teknisk service och underhåll. Vid 
behov projektanställs även personal. 

Under 2017 uppgick antalet anställda i medeltal, inklusive fartygs-
baserad personal, till 11 personer, varav 4 kvinnor och 7 män. 

En stor del av det löpande underhållet av fartyget sköts av 
många frivilliga krafter som organiseras av Föreningen Briggen 
Tre Kronor.

FARTYGET – ”AMBASSADÖREN FÖR ÖSTERSJÖREGIONEN” 

Ledningen för Sail Training International har bekräftat vad många 
redan noterat – Tre Kronor af Stockholm är världens främsta brigg! 
Den internationella uppmärksamheten har lett till flera inbjudningar 
till stora evenemang i utlandet till exempel COP15 det vill säga 
klimattoppmötet i Köpenhamn i december 2009 och ”Scarlet Sails” 
i S:t Petersburg under många år. 

Fartyget har etablerat sig som en uppmärksammad arena för 
miljö och hållbarhetsbudskap i hela östersjöregionen. Där kan bo-
lagets partners i samarbete med Briggen Tre Kronor kommunicera 
sina budskap och stärka sitt varumärke inom hållbarhetsfrågor, 
samhällsansvar och tillväxt. Bolagets strävan är att verka fokuserat 
inom dessa områden med ambitionen att bli ”Ambassadören för 
östersjöregionen”. 

Inredning – till sjöss och vid kaj

Salongen i Tre Kronor af Stockholm: Plats för cirka 45 personer 
ombord i en unik maritim miljö av yppersta kvalitet. Lämplig för 
möten och presentationer, representation, sociala aktiviteter, ut-
ställningar etc. Måltider arrangeras i fartygets eget kök ombord, via 
cateringbolag eller andra kanaler.
Främre Däckshuset: Plats för 10 personer i en elegant och auten-
tisk skeppsmiljö, inredd med bekväma soffor och bord för servering 
etc. Lämplig för t ex mindre sällskap och exklusiv representation. 
Hytter: 5 st., för övernattningar under seglingar – men även när 
skeppet ligger vid kaj vid briggens hemmahamn på Kastellholmen 
eller i gästhamn. Plats för 16 gäster i bekväma bäddar. 
Kaptenshytten och Skansen: Kan användas för publika ändamål 
när fartyget ligger vid kaj. Under gång för befäl och besättning.

BRIGGEN TRE KRONORS NÄTVERK 

Briggen Tre Kronor har under åren byggt upp samarbeten med 
många aktörer i samhället. Som framgår av bilden nedan har Bolaget 
kontakter med såväl näringsliv, förvaltning, utbildningsväsende och 
en rad branschorganisationer.

Allt fler intressenter runt Briggen Tre Kronor, inkl kommersiella 
partners, har uppmärksammat Briggen Tre Kronors operativa 
nätverk som en stor tillgång, och möjligheter att via detta skapa nya 
kontakter, relationer och affärsmöjligheter. Flera söker samarbete för 
att som partners kunna exponera sina tjänster, produkter och varu-
märke via nätverket och tillsammans med Bolaget planera specifika 
aktiviteter. Flera viktiga affärer har inletts som ett direkt resultat av 
kombinationen briggen – Kolskjulet som plattform och möjligheten 
att nå nyckelpersoner inom Bolagets nätverk.

BRIGGEN TRE KRONOR

UNIVERSITET, LÄROSÄTEN
•  Stockholms universitet
•  Kungliga Tekniska Högskolan 
•  Umeå universitet
•  Vetenskapens hus KTH

STATLIGA DEPARTEMENT 
OCH VERK
•  Miljödepartementet
•  Svenska och utländska ambassadörer
•  Tillväxtverket
•  Havs- och vattenmyndigheten
•  Läkemedelsverket

NGO´S
•  Stiftelsen Håll Sverige Rent
•  Naturskyddsföreningen
•  Världsnaturfonden

MEDIA
•  SVT
•  Dagens Nyheter/ X-media
•  Forskning & Framsteg
•  Skärgårdsradion 90,2

PARTNERFÖRETAG 2017

Länsförsäkringar
Tallink Silja Line
Brandkontoret
Kemikalieinspektionen
Takeda Pharma
Compodium
Stockholmsmässan (Allt för Sjön)

Plus 70 stödjande företag

Förutom ovanstående tillkommer en rad kommuner, skolor, stiftelser och
olika organisationer
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Historik

1995

Projektidén föds med att bygga ett råtacklat segelfartyg, en brigg, 
efter en förlaga från 1850-talet vid namn ”Gladan”. Syftet var bl. a. 
att föra kunskapen till dagens timmermän och sjömän, att med 
traditionella metoder bygga och segla stora träfartyg. Stödföreningen 
Föreningen Briggen bildas.

1996

Stockholmsbriggen AB bildas för att skapa en finansiell och organisa-
torisk bas för bygget. Första nyemissionen, varvid 200 aktier till 
kursen 4 000 SEK emitteras. 

1997

Fartygsbygget startar med kölsträckning i januari 1997. Platsen är 
på Skeppsholmen i Stockholm invid Kanonverkstaden.   

2001

Bolagets första större publika nyemission genomförs varvid 4 511 
aktier emitteras till kursen 1 500 SEK.

2005
Fartyget sjösätts den 27 augusti genom en traditionell stapelavlöp-
ning inför ca 10 000 åskådare. Gudmor kronprinsessan Victoria 
förrättar dopet. Fartyget döps till ”Tre Kronor af Stockholm”. 

2006
Bolaget ändrar namn till Briggen Tre Kronor AB. Arbetet med rigg 
och inredning fortsätter och arbetsplatsen flyttar till en annan plats 
på Skeppsholmen.

2007
Premiärseglingen äger rum den 25 juni 2007, på dagen 100 år efter 
då förlagan HMS Gladan sjösattes. Fartyget får sin hemmahamn på 
Kastellholmen i Stockholm.

2008
Briggen Tre Kronor af Stockholm inleder sin efterlängtade jungfru-
segling den 6 juni, bl. a. med besök i Helsingfors, Tallin, Riga och 
svenska hamnar utmed ostkusten. Jungfruseglingen planerades för 
att lansera Briggen Tre Kronors varumärke och positioneringen som 
”Ambassadör för östersjöregionen”. 

Bolaget inviger i maj sin nya evenemangslokal, Kolskjulet. Loka-
len byggdes på 1850-talet som ett upplagsförråd för marinen, men 
har nu restaurerats till en unik och modern konferensanläggning. 

Bolaget genomför en nyemission och emitterar 9 324 aktier till 
kursen 940 SEK. 

Under året påbörjar Briggen Tre Kronor sin satsning avseende 
CSR- projektverksamheten i egenskap av ambassadör för en hållbar 
utveckling i Östersjöregionen. 

Under året deltar Briggen Tre Kronor under Almedalsveckan i 
Visby, vilket även fortsatt åren därefter. Fartyget fungerar som en 
mötesplattform för hållbarhetsfrågor. 

I samband med den globala finanskrisen hösten 2008 drabbas 
Bolaget av akuta likviditetsproblem. Detta berodde främst på att 

förväntade nya partneravtal sköts upp eller uteblev, vilket ledde till att 
Bolaget tvingades inleda en företagsrekonstruktion i oktober 2008. 

2009

Företagsrekonstruktionen avslutas med framgång i april 2009 ge-
nom en frivillig ackordsuppgörelse med Bolagets samtliga opriorite-
rade leverantörer.

Under sommaren genomförs ett miljöprojekt i samband med 
segeltävlingen Tall Ships Races. Där studenter från Baltic University 
och ungdomar från Fryshuset, analyserade och belyste hoten mot 
Östersjön.  

I december deltar Briggen Tre Kronor med fartyget i samband 
med det internationella klimattoppmötet COP15 i Köpenhamn. Där 
fungerade fartyget som en mötesplattform för svenska företag, orga-
nisationer, regioner och myndigheter för att lyfta fram hållbarhets-
arbete, möjligheter och problematik för fortsatta satsningar. Detta 
projekt genomfördes i samarbete med svenska Postkodstiftelsen. 

Tre nyemissioner genomföres under 2009 varav två avser kvitt-
ning av fordringar i samband med bl. a. bolagets uppgörelse med 
oprioriterade leverantörer i företagsrekonstruktionen.

2010

Med staden Sankt Petersburg som uppdragsgivare deltar fartyget Tre 
Kronor af Stockholm i juni, som huvudattraktion under avslutningen av 
en stor ungdoms- och kulturfestival ”White Nights & Scarlet Sails”. 

Under september genomförs projektet ”SEB Baltic Mentorship 
Tour 2010”. Där fartyget, för SEB:s räkning, seglade till de tre 
Baltiska staterna, dels för att belysa Östersjöns kritiska tillstånd 
genom vattenprover, dels för att lyfta fram SEB:s och Mentors arbete 
i Baltikum där man hjälper utsatt ungdom.

Under året engageras fartyget av ett betydande antal företag och 
andra organisationer, som använder fartyget och/eller Kolskjulet för olika 
evenemang för att lyfta fram sin verksamhet kopplat till de värderingar 
och den inriktning som Briggen Tre Kronor har. Några exempel på så-
dana företag/organisationer är Barncancerfonden, Österströms rederi, EU 
ministermöte, Volkswagen, Brandkontoret, SIDA, SEB, IKEA, Tällberg 
Foundation, Dag Hammarskiölds Fond, IVL, Respect, Tricorona m fl.

2011

De två emissionerna som beslutades vid den extra bolagsstämman 
den 22 december 2010, företrädesemission respektive kvittningse-
mission av konvertibla förlagsbevis från år 2008, avslutades under 
september och inbringade totalt 8 387 500 SEK, varav 3 947 500 SEK 
i kontanter samt 4 440 000 SEK i kvittade fordringar.

En tvåveckors segling för SEB genomfördes under maj i Mälaren.
Under juni genomfördes för andra året i rad ”Scarlet Sails” i St 

Petersburg.
Under juli-augusti genomfördes besöket i Almedalen samt som-

marseglingen längs syd- och västkusten.
De 12 september lanseras hållbarhetsprojektet ”Hållbara Hav” 

för en bättre miljö i Östersjön. Invigningen sker på Kastellholmen 
under medverkan av Kronprinsessan Victoria och ett stort antal 
representanter från forskarvärlden, företag och myndigheter.  
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2012

Bland viktiga händelser 2012 kan nämnas avtal med TeliaSonera 
som ny huvudpartner, nya partneravtal med Boomerang och C2 
Vertical Safety. Genom Initiativet Hållbara Hav har också fördjupat 
samarbete skapats med de viktigaste intressenterna kring Östersjö-
arbetet d. v .s. Miljödepartementet, Havs-och Vattenmyndigheten, 
Stockholms Universitet, Håll Sverige Rent och många fler. 

Fartyget var även under 2012 inbjuden av staden Sankt Peters-
burg som huvudattraktion under ungdoms- och kulturfestivalen, 
”Scarlet Sails”.

Den 2011 beslutade riktade nyemissionen avslutades på totalt 
794 500 SEK inklusive överkurs och registrerades av Bolagsverket 
den 31 juli 2012.  

Baserat på bemyndigande från årsstämman 2012, fattade styrelsen 
den 5 september 2012 beslut om att öppna en nyemission utan företräde 
för befintliga aktieägare. Emissionen riktades i första hand till en 
grupp personer som visat intresse att teckna aktier. Teckningstiden 
förlängdes i slutet av året till den 28 februari 2013.

2013

Sammanlagt genomfördes 20-talet seminarier och sammankomster, 
bland dessa ett större seminarium på Kastellholmen med närvaro bl a 
Kronprinsessan Victoria, Miljöminister Lena Ek, Finlands ambassadör 
Harry Helenius och ca 200 inbjudna gäster.

Fartyget var även under 2013 inbjuden av staden Sankt Peters-
burg som huvudattraktion under ungdoms-och kulturfestivalen, 
Scarlet Sails.

Den traditionella närvaron i Visby under Almedalsveckan, bidrar 
såväl ekonomiskt som marknadsmässigt på ett utomordentligt bra sätt, 
och ett stort antal sammankomster arrangerades ombord även 2013. 

Under sommaren deltog fartyget med mycket stor framgång i 
den stora ungdomsaktiviteten Tall Ships race.

Den i september 2012 öppnade nyemissionen avslutades under 
våren och inbringade totalt 1,0 MSEK i likvida medel, motsvarande 
2 002 nya aktier. Registreringen hos bolagsverket skedde den 3 maj 2013.

Baserat på bemyndigande från årsstämman i juni 2013, beslutade 
styrelsen 10 september 2013 att genomföra en mindre kvittningsemis-
sion på 51 000 kr, 102 nya aktier, avseende kvittning av tidigare lån. 

2014

Bland viktiga händelser 2014 kan nämnas nytt omfattande partner-
avtal med Länsförsäkringar i Stockholm, förnyade partneravtal med 
Boomerang och C2 Vertical Safety. 

Genom Initiativet Hållbara Hav har också fördjupat samarbete 
skapats med de viktigaste intressenterna kring Östersjöarbetet d.v.s. 
Miljödepartementet, Havs-och Vattenmyndigheten, Stockholms 
Universitet, Håll Sverige Rent och många fler. 

Premiär för den av Bolaget skapade och uppmärksammade miljö- 
utställningen ”Etta med kök” som invigdes av Miljöminister Lena Ek.

2015

Samarbete gjordes med Stockholms universitet och Östersjöcentrum 
i en ny Östersjöutställning ”Ett Hav av möjligheter”, som är utveck-
lad för att öka förståelsen för Östersjöns situation. 

Östersjöseminarium med Kronprinsessan Victoria på plats i Kol-
skjulet genomfördes i september och sändes vid ett flertal tillfällen i SVT.  

Under året besökte briggen 5 länder och 19 städer som en del i 
detta stora påverkansarbete.

Under 2015 anslöt sig också ett par nya företag som partners till 
Initiativet Hållbara Hav. Dels Tallink Silja som har hela sin verksam-
het knuten till regionen, här finns en stor utvecklingspotential i sam-
arbetet. Dels Takeda Pharma som är världens 15:e största läkemedels-
producent. Takeda medverka till att säkra att information och kunskap 
om rening av kemikalier och läkemedel uppmärksammas, en växande 
fråga för hela regionen.

2016

Under året besökte briggen 5 länder och 19 städer, då information 
kring arbetet för Östersjön förmedlades till ett stort antal besökare 
i dessa städer och länder. Arbetet sker nära Sveriges kustkommuner 
och fartyget har genomfört 10 sådana ”Stadsbesök” där man bl. a. 
mött ca 1500 skolelever och berättat om Östersjöns utsatta situation. 

Bolagets Östersjöseminarium blev återigen mycket uppskattat och 
Hållbara Havs beskyddare Kronprinsessan Victoria var på plats och 
deltog under dagen. Även SVT sände hela seminariet.

Under året har fokuserade satsningar gjorts på att effektivisera 
verksamheten och minska kostnaderna och en helt ny organisation 
med färre anställda har etablerats. 

Under året flyttades kontoret till Slupskjulsvägen på Skepps-
holmen, en kort promenad från Tre Kronors kajplats på Kastellholmen. 
Flytten genomfördes för att skapa en betydande hyresbesparing samt 
en bättre arbetsmiljö för de anställda, båda målen uppfylldes. 

2017

Bland annat arrangerades under september, för sjunde året i rad, det 
av SVT sända Hållbara Hav seminariet, där forskare, politiker och 
näringslivsrepresentanter möttes och informerade om nya rön inom 
miljörådet, med inriktning på Östersjön. 

Under sommaren besökte fartyget många kustkommuner från 
norr till söder. Bolaget har även under juli genomfört det stora årliga 
arrangemanget under Almedalsveckan i Visby under politikerveck-
an, då Bolagets partners och nätverk samlas. 

Fartyget genomförde under sommaren sitt årliga besök i S:t 
Petersburg, där man deltog som huvudattraktion vid stadens evene-
mang kallat ”Scarlet Sails”.  

Dessutom har under hösten de årliga ”Örn och Säl” - seglingarna 
genomförts, vilka inbringade ca 0,6 mkr. 

Under hösten har ett helt nytt projekt ”Knack-Knack”, utveck-
lats där ungdomars engagemang i miljöfrågor kommer att tydlig- 
göras för politiker och beslutsfattare och därmed göra skillnad, 
bland annat genom att spridningen sker i sociala medier, som ger 
genomslag på bred front i hela östersjöregionen. 

Utöver miljöprojekten, har Bolaget fortsatt utvecklingen av en 
alltmer omfattande ungdomsverksamhet. Bland annat har flera lyckade 
integrationsprojekt genomförts under 2017 genom så kallade ”Innanför-
skapsseglingar”, där till Sverige nyanlända ungdomar får möjlighet att 
för första gången få uppleva glädjen kring segling och lagarbete.
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Finansiell information i sammandrag
Nedanstående sammandrag av finansiell information är hämtad från 
Bolagets årsredovisningar för de fem senaste räkenskapsåren. Samtliga 
årsredovisningar kan beställas på e-post: info@briggentrekronor.se 
eller telefon 08-586 224 00. 

Briggen Tre Kronors årsredovisningar för åren 2013 - 2016 har 
reviderats av Grant Thornton AB i Stockholm med huvudansvarig 

revisor Anders Meyer. Revisionsberättelserna för dessa år finns intag-
na i årsredovisningen för respektive år följer standard och innehåller 
vissa anmärkningar som avviker mot standard. Årsredovisningarna 
har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
Allmänna Råd (BFN AR) för mindre företag. Det preliminära bok-
slutet för 2017 har ännu inte hunnit revideras.

RESULTATRÄKNINGAR OCH NYCKELTAL 5 ÅR

Briggen Tre Kronor AB  2017 2016 2015 2014 2013
Belopp i KSEK  Prel utfall Utfall Utfall Utfall Utfall

Intäkter  10 050(**) 10 160 11 013 11 627 12 599

Rörelsekostnader    -8 519 -10 809 -12 761 -12 520 -12 776

Rörelseresultat (EBITDA)  1 531 -649 -1 748 -893 -177

Avskrivningar  -672 -831 -820 -832 -866

Finansnetto  -1 181 -1 220 -1 393 -1 549 -1 235

Extraordinära poster (*)  500 1 373 0 3 671 0

Nettoresultat  178 -1 327 -3 961 397 -2 278

Nettomarginal, %  2% Neg Neg 3,4% Neg

(*) Avser avskrivna låneskulder

(**) Intäktsvolymen under 2017 har påverkats negativt med -1,3 MSEK, avseende den avvecklade konferensverksamheten.  

RESULTATUTVECKLINGEN 2013 - 2017
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BALANSRÄKNINGAR 5 ÅR

Briggen Tre Kronor AB  2017 2016 2015 2014 2013
Belopp i KSEK  Prel utfall Utfall Utfall Utfall Utfall

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Fartyg  41 488 42 148 42 808 43 468 44 128

Övriga anläggningstillgångar  103 116 287 437 609

Summa anläggningstillgångar  41 591 42 264 43 095 43 905 44 737

Omsättningstillgångar      

Varulager  54 54 66 66 72

Kortfristiga fordringar  2 445 1 616 1 795 1 405 684

Kassa och bank  144 420 166 296 225

Summa omsättningstillgångar  2 643 2 090 2 027 1 767 981

Summa tillgångar  44 234 44 354 45 122 45 672 45 718

      

EGET KAPITAL OCH SKULDER      

Eget kapital      

Aktiekapital  6 466 6 466 6 466 6 466 6 455

Uppskrivningsfond  12 900 12 900 13 200 13 500 13 800

Reservfond  2 613 2 613 2 613 2 613 2 613

Summa bundet eget kapital  21 979 21 979 22 279 22 579 22 868

Summa fritt eget kapital  -14 575 -14 748 -13 721 -10 059 -10 837

Summa eget kapital  7 404 7 231 8 558 12 520 12 031

Skulder      

Långfristiga skulder      

Skulder till kreditinstitut      8 221

Kortfristiga skulder      

Skulder till kreditinstitut  15 679 15 781 15 712 15 674 10 540

Konvertibellån  1 879 2 260 2 520 2 520 2 520

Leverantörsskulder  632 608 1 139 1 964 1 717

Övriga skulder  13 202 12 781 12 756 9 466 8 698

Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter  5 438 5 693 4 437 3 528 1 991

Summa kortfristiga skulder  36 830 37 123 36 564 33 152 25 466

Summa eget kapital och skulder  44 234 44 354 45 122 45 672 45 718

KASSAFLÖDESANALYSER 5 ÅR

Briggen Tre Kronor AB  2017 2016 2015 2014 2013
Belopp i KSEK  Prel utfall Utfall Utfall Utfall Utfall

Kassaflöde från den löpande verksamheten      
före förändringar av rörelsekapital  754 -2 010 -3 765 -2 441 -1 425

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital  -1 122 625 905 -1 414 -675

Kassaflöde från investeringsverksamheten  1 0 -9 0 -92

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  91 1 130 2 740 1 485 -245

Förändring likvida medel  -276 254 -130 71 -1 012

Likvida medel vid årets början  420 166 296 225 1 237

Likvida medel vid årets slut  144 420 166 296 225
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MATERIELLA TILLGÅNGAR - FARTYGET

Bolagets materiella anläggningstillgångar utgörs främst av fartyget, 
nettobokfört värde 31 december 2017 var 42 MSEK. 

Fartyget skrivs av på 50 år med ett restvärde på 15 MSEK. 
Anledningen till den långa avskrivningstiden är att fartyget anses 
vara unikt vad gäller kvalitet och hållbarhet samt att fartyget ge-
nomgår löpande underhåll enligt en rullande femårsplan. 

Kostnaderna för fartygets drift och underhåll, inklusive försäk-
ringar men exklusive personalkostnader, under 2017 uppgick till 0,4 
MSEK.

SKATTEMÄSSIGA UNDERSKOTTSAVDRAG

Briggen Tre Kronor har skattemässiga underskottsavdrag uppgående 
till cirka 49,7 MSEK Dessa har ackumulerats under flera av bolagets 
förlustår då investeringar i fartyg och marknadsposition skedde. 

Underskottsavdrag kan, utan tidsbegränsning i framtiden, an-
vändas i syfte att reducera skatten på framtida vinster och har ingen 
begränsning i tid avseende giltighetstid. 

UTDELNINGSPOLICY

Bolaget har ännu inte lämnat någon utdelning, då man under alla 
år hittills befunnit sig i en investeringsfas, i byggandet av fartyget 
och utvecklingen av projektplattformen. I det läge när verksamheten 
närmar sig uthållig lönsamhet kommer styrelsen att fastställa en 
utdelningspolicy.

HÄNDELSER EFTER AVLÄMNANDET AV 

ÅRSBOKSLUTET JUNI 2016

Arbetet med kostnadsbesparingar och effektivisering av verksam-
heten har fortsatt och skapar positivt resultat för helåret 2017. 
Efterfrågan på Bolagets tjänster kring projektplattformen för Öster-
sjöarbete ökar kontinuerligt och förväntas även utgöra en allt större 
del av Bolagets intäkter kommande år. 

Likviditetssituationen har under hösten varit ansträngd, varför 
finansiering genom ny upplåning med 625 000 kr varit nödvändig.  

Vid extra bolagsstämman den 14 december 2017, beslöts att 
bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram 
till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier och/
eller teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvi-
kelse från aktieägarnas företrädesrätt. Registrering hos Bolagsverket 
skedde den 28 december 2017. 

HUVUDSAKLIGA FINANSIERINGSKÄLLOR

Figuren nedan visar den totala finansieringen av fartygsbygget och 
bolagets etablering, varumärke mm under tiden 1997- 2017, 20 år, 
totalt över 107 MSEK. Extern upplåning motsvarar cirka 34 MSEK, 
resten är ägarkapital cirka 36 MSEK, projektfinansiering cirka 17 
MSEK, försäljning skeppsdelar inklusive sponsorer cirka 20 MSEK 
men exklusive volontärinsatser. 

Värdet av volontärinsatser, produktsponsorer och skeppsdelar är 
svåra att mäta korrekt men torde uppgå till mångmiljonbelopp. Den 
tid som bland annat styrelseledamöterna lagt ned helt på volontär-
basis ingår inte i denna sammanställning. 

FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG

Fortsättning

Figuren ovan: Briggens finansierings källor under 20 år i MSEK. 
Totalt över 107 MSEK.

Emissioner
36,1 MSEK

Projekt
17,4 MSEK

Skeppsdelar
11,0 MSEK

Externa krediter
33,7 MSEK

Produkt
 spons.
  9,0 

    MSEK
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Aktiekapital och ägarförhållanden
Aktiekapitalet i Briggen Tre Kronor AB uppgår idag (november 2011) till 6 096 600 SEK fördelat på 60 966 aktier. 
Bolaget har endast ett slags aktier. Varje röstberättigad får vid stämma rösta för fulla antalet av honom eller henne ägda och företrädda aktier 
utan begränsning i rösträtten. 

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING SEDAN 1996 

  Ökning Totalt Ökning Totalt  
Tidpunkt Händelse antal aktier antal aktier aktiekapital, SEK aktiekapital, SEK Anm 

1996 apr Bildande 50 50 50 000 50 000 1

1996 okt  Nyemission 200 250 200 000 250 000 2

2001 aug  Split 2 250 2 500 0 250 000 3

2001 sep  Fondemission 2 500 5 000 250 000 500 000 4

2001 dec  Nyemission 4 511 9 511 451 100 951 100 5

2008 mar  Nyemission 9 324 18 835 932 400 1 883 500 6

2009 juni Konvertering 240 19 075 24 000 1 907 500 7

2009 okt  Nyemission 10 765 29 840 1 076 500 2 984 000 8

2009 nov Nyemission 1 625 31 465 162 500 3 146 500 9

2009 dec Nyemission 3 180 34 645 318 000 3 464 500 10

2010 feb  Nyemission 2 126 36 771 212 600 3 677 100 11

2010 apr Nyemission 2 400 39 171 240 000 3 917 100 12

2010 sep Nyemission 5 020 44 191 502 000 4 419 100 13

2011 sep Nyemission 10 140   54 331 1 014 000 5 433 100 14

2011 sep Nyemission 6 635 60 966 663 500 6 096 600 15

2012 juli Nyemission 1 589 62 555 158 900 6 255 500 16

2013 maj Nyemission 2 002 64 557 200 200 6 455 700 17

2014 sep Nyemission 102 64 659 10 200 6 465 900 18

Anm:
1. Nominellt belopp 1000 SEK.
2. Emissionskurs 4000 SEK.
3. Split 1:10, nytt nominellt belopp 100 SEK per aktie.
4. Fondemission 250 000 SEK överfört från överkursfond.
5. Emissionskurs 1 500 SEK. 
6. Emissionen inleddes dec 2006 och registrerades i mars 2008 efter kvitt-

ning. Emissionskurs 940 SEK.
7. Konvertering av 240 konvertibla förlagsbevis år 2008.
8. Emissionen påbörjad 4 feb och avslutad 3 juli 2009.     

Totalt tecknat 5 382 500 SEK. Emissionskurs 500 SEK.
9. Kvittningar av leverantörsskulder enligt uppgörelse i företagsrekon-

struktionen som avslutades 1 april 2009. Emissionskurs 500 SEK. Totalt 
kvittade skulder 812 500 SEK.

10. Kvittning av låneskulder mot Föreningen Briggen Tre Kronor 2 200 aktier 
á 500 SEK, totalt 1 100 000 SEK och Stockholms Stads Brandkontor 740 
aktier á 500 SEK, totalt 370 000 SEK samt leverantörsskulder 240 aktier á 
500 SEK, totalt 120 000 SEK. Totalt kvittade skulder 1 590 000 SEK. 

11. Riktad nyemission mot en mindre grupp investerare. Emissionskurs 500 
SEK. Totalt tecknat 1 063 000 SEK. 

12. Kvittning av låneskulder Föreningen Briggen Tre Kronor 1 000 aktier á 
500 SEK, totalt 500 000 SEK, Stockholms Stads Brandkontor 1 000 aktier 
á 500, totalt 500 000 SEK samt annan långivare 400 aktier á 500 SEK, 
totalt 200 000 SEK. Totalt kvittade låneskulder 1 200 000 SEK. 

13. Nyemission beslutad 13 feb och avslutad 6 aug. Totalt tecknat 2 510 000 SEK.
14. Företrädesemission beslutad den 22 dec 2010, registrerad 29 september 

2011. Totalt tecknat  5 070 000 SEK.
15. Riktad kvittningsemission mot bolagets innehavare av konvertibla skulde-

brev av år 2008, beslutad den 22  dec 2010 och registrerad 29 sep 2011. 
Totalt tecknat 3 317 500 SEK.

16. Nyemission kontant och kvittning, beslutad av bolagsstämma 23 november 
2011, registrerad 31 juli 2012. Totalt tecknat 794 500 SEK.  

17. Nyemission kontant beslutad av styrelsen 5 september 2012, registrerad 
3 maj 2013.  Totalt tecknat 1 001 000 SEK. 

18. Nyemission kvittning, beslutad 16 juni 2014, registrerad 29 september 
2014. Totalt tecknat 51 000 SEK.

AKTIEÄGARFÖRDELNING

De tre största aktieägarna i december 2017 och deras respektive ande-
lar av totala antalet aktier var Föreningen Briggen Tre kronor 12,2 %, 
Göran Gabrielssons dödsbo 9,8 %, Stockholms Stads Brandförsäk-
ringskontor 7,1 % samt, d.v.s. tillsammans 29,1 %. 

Aktieägare Aktieinnehav per 2017-12-31

 Antal Andel %

Föreningen Briggen Tre Kronor 7 883 12,2%
Göran Gabrielsson Dödsbo 6 318 9,8%
Stockholms Stads Brandförsäkringskontor 4 580 7,1%
Christer Salén 1 984 3,1%
Claes Dahlbäck 1 392 2,2%
Sven Salén 1 200 1,9%

AB Basen/Olof Stenhammar 1 139 1,8%

Delsumma 24 496 37,9%

Övriga aktieägare 40 163 62,1%

Totalt antal aktier 64 659 100,0%

Anm: Tabellen ovan inkluderar aktieinnehav >1 000 aktier.

Av det totala antalet aktieägare 3 502, utgör 2 086 eller 59,6 % de 
som äger en eller två aktier, vilket motsvarar 3,9 % av kapitalet och 
75 aktieägare med aktieinnehav >100 aktier eller 2,1 % äger 40 934 
aktier eller 63,3 % av kapitalet.
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Styrelse, VD och revisorer

STYRELSE OCH VD

Nedan redovisas styrelseledamöterna och VD, deras födelseår, 
när de valdes in, utbildning samt andra uppdrag. 

Samtliga innehav av värdepapper i Bolaget avser innehav per den 31 
december 2017 och inkluderar makes, sambos och omyndiga barns 
innehav samt innehav via bolag där vederbörande har ett betydande 
ägande och/eller inflytande. Samtliga styrelseledamöters förordnan-
den löper till utgången av årsstämman 2018.

Thomas Flinck, född 1948
Styrelseordförande. Styrelseledamot sedan 2000.
Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet
Andra uppdrag: Centrecourt AB (publ) VD och styrelseledamot, 
Compodium International AB, Bropelaren Invest AB, Nexar Group 
AB (publ) samt ett antal vilande bolag. Styrelseledamot i samtliga.  
Aktieinnehav: 82 st.

Mats Jakobsson, född 1946
Styrelseledamot sedan 2004.
Utbildning: Civilekonom, Lunds Universitet. 
Andra uppdrag: Styrelseordförande Nexar Group AB (publ) och 
styrelseledamot i Centrecourt AB, Corebuilder AB, Bropelaren 
Invest AB, Svensk Stugservice AB. Styrelseledamot respektive 
suppleant i två vilande bolag.
Aktieinnehav: 371 st.

Rolf Wigström, född 1943
Styrelseledamot sedan 2009
Utbildning: Sjöofficer, Kungliga Sjökrigsskolan och Militärhögskolan.
Andra uppdrag: Föreningen Briggen Tre Kronor, styrelseordförande. 
Aktieinnehav: 0 st.

Anders Rigodt, 1959
Styrelseledamot sedan 2016
Utbildning: Civilingenjör Elektroteknik, Kungliga Tekniska 
Högskolan, IFL Stockholm School of Economics
Andra uppdrag: Owner and Consultant, NanoSemi
Aktieinnehav:  60 st.

Anders Mannesten, född 1958
VD från januari 2016, tidigare anställd anställd som marknadschef 
sedan 2011 
Utbildning: Marknadsekonom DME 
Andra uppdrag: Stockholmsbriggen AB, Perason HB
Aktieinnehav:  5 st.

REVISORER

Huvudansvarig revisor i Bolaget är auktoriserade revisorn 
Anders Meyer vid Grant Thornton Sweden AB, Sveavägen 20, 
111 57 Stockholm. Revisor i Bolaget sedan 1996. Medlem i FAR. 

Intressekonflikter mm

Det föreligger inga intressekonflikter mellan någon styrelseledamot 
eller ledande befattningshavare å ena sidan och Bolaget å andra 
sidan. VD ś anställningskontrakt innehåller endast sedvanliga upp-
sägningsvillkor.

Som angivits ovan har tre styrelseledamöter ekonomiska intressen i 
Bolaget genom aktieinnehav. 

Det har inte förekommit särskilda överenskommelser mellan Bolaget 
och större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter som 
legat till grund för att någon av styrelseledamöterna eller VD valts 
in i förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller tillsatts i annan 
ledande befattning. Utöver vad som följer av lag föreligger inte några 
begränsningar i styrelseledamöternas eller ledande befattningshavarnas 
rätt att avyttra eventuellt innehav av värdepapper i Bolaget.

ERSÄTTNING TILL STYRELSEN 

Styrelsearvode, inklusive arvode till ordföranden, fastställs av aktie-
ägarna vid årsstämman. Inget styrelsearvode har utgått till styrelsen. 
Det förekommer inga avtal mellan Bolaget och någon styrelseleda-
mot som ger denne rätt till någon förmån efter det att uppdraget av-
slutats och det finns inga belopp avsatta eller upplupna hos Bolaget 
för pensioner och liknande förmåner efter avträdande av tjänst.

ERSÄTTNING TILL VD

Ersättningen till den verkställande direktören utgår i form av fast 
lön och pension. Inga andra förmåner utgår. Bolaget har inte ingått 
avtal som ger medlemmar i ledningsgruppen rätt till förmåner efter 
det att respektive uppdrag avslutats, och det finns inte heller några 
belopp avsatta eller upplupna hos Bolaget för pensioner och liknande 
förmåner efter avträdande av tjänst. 

ERSÄTTNING TILL REVISORER

Under verksamhetsåret 2016 utgick arvode för revisionstjänster 
avseende Bolaget enligt löpande räkning. Samtliga revisorer är 
auktoriserade eller godkända och medlemmar av FAR SRS.

VILLKORAT AKTIEÄGARTILLSKOTT

Ett villkorat aktieägartillskott på 3,7 MSEK skall återbetalas innan 
vinstutdelning kan ske till övriga aktieägare. Aktieägartillskottet 
kan endast återbetalas under förutsättning att täckning för beloppet 
finns i det fria egna kapitalet samt att tillräckliga likvida medel 
föreligger. 

ÖVRIG INFORMATION

Ytterligare information om bolagets verksamhet och finansiell infor-
mation finns beskrivet i Bolagets årsredovisningar. 



 MEMORANDUM BRIGGEN TRE KRONOR AB  |  2018        21

Örn- och sälsafari i Stockholms skärgård under sen höst 
– seglings- och naturupplevelser av världsklass.

Årligen genomförs en mängd företags-, nätverks-, 
och föreningsseglingar samt givetvis ”öppna” seglingar 
för allmänheten i de många hamnar som besöks.

”Briggens” professionella skeppskockar serverar god och hållbar mat.
Här John Larsson och Olof Cerne med plockmat under Almedalsveckan.

Under semesterperioden seglar
Tre Kronor af Stockholm med ungdomar 
i samarbete med bland annat Marina 
Läroverket, Sankt Botvids gymnasium 
och Fryshuset.
De år som fartygskappseglingen 
”The Tall Ships´ Races” går i Östersjön, 
deltar även Tre Kronor och reglerna 
föreskriver då att besättning inklusive 
”trainees”, alltså ungdomarna, måste 
vara under 25 år i genomsnitt.
Deltagandet har varit synnerligen 
framgångsrikt med 1:a, 2:a, 3:e och 4:e 
placeringar hittills. Under sommaren 
2017 vann Tre Kronor en delsträcka 
både i Klass A och totalt. Något som 
väcker respekt.

Tre Kronor deltar
årligen i olika arrange-
mang, både i Sverige 
och utomlands. 
Här passerar fartyget 
inloppet till Warne-
münde i Tyskland 
under ”Hanse Sail”.
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Skattefrågor i Sverige

Nedan följer en sammanfattning av vissa skattekonsekvenser som 
kan uppkomma för investerare som deltar i Erbjudandet. Samman-
fattningen är baserad på gällande lagstiftning och är endast avsedd 
som allmän information. Sammanfattningen gäller endast i Sverige 
obegränsat skattskyldiga fysiska personer och svenska aktiebolag om 
inte annat anges. 

Sammanfattningen omfattar exempelvis inte
- värdepapper som innehas av handelsbolag eller komman ditbolag, 

eller som innehas som lagertillgångar i näringsverk samhet;
- de särskilda regler som kan bli tillämpliga på innehav i bolag som 

är eller tidigare har varit fåmansföretag eller på aktier som har 
förvärvats med stöd av så kallade kvalificerade andelar i fåmans-

 företag; eller
- aktier eller andra delägarrätter som förvärvats via ett så kallat 

investeringssparkonto eller kapitalförsäkring och som omfattas av 
särskilda regler om schablonbeskattning.

Särskilda skatteregler gäller för vissa typer av skattskyldiga, exem-
pelvis investmentföretag och försäkringsföretag. Beskatt ningen av 
varje enskild aktieägare beror på dennes speciella situation. Varje 
investerare bör därför rådfråga en skatterådgi vare för att få infor-
mation om de särskilda konsekvenser som kan uppstå i det enskilda 
fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och 
skatteavtal. 

För att aktier och teckningsoptioner som inte är noterade på en 
reglerad marknad ska anses marknadsnoterade i inkomstskattela-
gens mening krävs att aktierna är föremål för kontinuerlig allmänt 
tillgänglig notering på grundval av mark nadsmässig omsättning. 
Skatteverket har i ett ställningstagande bland annat uttalat att 
omsättning normalt ska förekomma en gång var tionde dag samt att 
noteringarna hålls tillgängliga intill sjätte året efter noteringsåret. 

FYSISKA PERSONER

KAPITALVINSTBESKATTNING 

För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige 
beskattas inkomster på aktier såsom utdelningar och kapitalvin ster 
i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i inkomstslaget kapital är 30 
procent. 

Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden 
mellan försäljningspriset efter avdrag för försäljningsutgifter och 
de avyttrade aktiernas omkostnadsbelopp. Med delägarrätter 
avses bland annat aktier och teckningsoptioner. Omkostnads-
beloppet för alla delägarrätter av samma slag och sort beräknas 
gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. Aktier och 
teckningsoptioner utgör inte delägarrätter av samma slag och 
sort vid tillämpning av genomsnittsmetoden. Det kan näm nas 
att BTU (betalda tecknade aktier) inte anses vara av samma slag 
som nyemitterade aktier förrän beslut om nyemission registrerats 
vid Bolagsverket. Vid försäljning av marknadsnoterade aktier får 
omkostnadsbeloppet alternativt bestämmas enligt schablonme-
toden till 20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag för 
försäljningsutgifter.

Kapitalvinst på onoterade aktier tas upp till fem sjättedelar i 
inkomstslaget kapital, vilket innebär en effektiv beskattning om 25 
procent. Kapitalvinsten på noterade aktier beskattas med 30 procent 
(dvs. den totala vinsten är skattepliktig).

Kapitalförlust på noterade aktier och andra noterade delägar-
rätter (förutom andelar i värdepappersfonder eller special fonder 
som endast innehåller svenska fordringsrätter, s.k. räntefonder) ska 
dras av i sin helhet samt kapitalförluster på svenska aktiebolag och 
utländska juridiska personer som inte är onoterade ska dras av med 
fem sjättedelar mot kapitalvin ster på sådana tillgångar under samma 
beskattningsår. För kvalificerade andelar gäller dock att avdrag ska 
göras med två tredjedelar. Avdrag för kapitalförslut ska i korthet 
göras i följan de ordning: 

kapitalförluster som ska dras av i sin helhet;
kapitalförluster som ska dras av till fem sjättedelar; och 
kapitalförluster som ska dras av till två tredjedelar.

Till den del avdrag inte kan göras enligt ovan får kapitalförlust 
på noterade aktier dras av med 70 procent och kapitalförlust på 
onoterade aktier dras av till fem sjättedelar av 70 procent mot andra 
inkomster av kapital. 

Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduk-
tion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt 
kommunal fastighetsavgift och fastighetsskatt. Skattere duktion 
medges med 30 procent av den del av underskottet som inte över-
stiger 100 000 SEK och med 21 procent av det återstående under-
skottet. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår. 

UTDELNING

Utdelning på onoterade aktier i svenska aktiebolag tas upp till fem 
sjättedelar i inkomstslaget kapital, vilket ger en effektiv beskattning 
om 25 procent medan utdelning på noterade aktier beskattas med 
30 procent. För fysiska personer som är obe gränsat skattskyldiga i 
Sverige innehålls normalt preliminär skatt på utdelningar med 30 
procent av Euroclear eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av 
förvaltaren.

UTNYTTJANDE OCH AVYTTRING 

AV TECKNINGSOPTIONER

Utnyttjande av teckningsoptioner för förvärv av aktier utlöser 
inte någon beskattning. För investerare som avyttrar sina teck-
ningsoptioner kan det uppstå en skattepliktig kapitalvinst. För 
teckningsoptioner som förvärvats genom köp eller på liknande sätt 
(dvs. inte grundas på innehav av befintliga aktier) utgör vederlaget 
anskaffningsutgift. Anskaffningsutgiften för en aktie som förvärvas 
genom att en teckningsoption utnyttjas anses anskaffad för lösenpri-
set ökat med anskaffningsutgiften för teckningsoptionen. 
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AKTIEBOLAG

KAPITALVINSTBESKATTNING OCH UTDELNING 

ONOTERADE AKTIER 

Onoterade aktier som innehas som kapitaltillgångar av svenska 
aktiebolag beskattas enligt reglerna om näringsbetingade ande-
lar, vilket innebär att kapitalvinst och utdelning på sådana aktier 
typiskt sett är skattefri medan nedskrivningar och kapitalförlus ter 
inte är avdragsgilla. Om onoterade aktier upphör att vara nä rings-
betingade (till exempel i samband med marknadsnotering) får 
innehavaren som utgångspunkt tillgodogöra sig marknads värdet vid 
denna tidpunkt som skattemässigt anskaffningsvärde.

NOTERADE AKTIER 

Reglerna om näringsbetingade andelar kan tillämpas på notera-
de aktier om innehavaren äger 10 procent eller mer av röstetalet 
för samtliga aktier eller i undantagsfall om inne havet betingas av 
innehavarens rörelse. För att utdelning och kapitalvinst på note-
rade aktier ska undantas beskattning krävs även att aktierna varit 
näringsbetingade för innehavaren under en sammanhängande tid om 
ett år. Detta krav kan uppfyllas retroaktivt vid utdelning. 

Kapitalvinst och utdelning på aktier som inte anses närings-
betingade samt teckningsoptioner beskattas i inkomstslaget nä-
ringsverksamhet med 22 procent. Kapitalvinster och kapital förluster 
beräknas på samma sätt som har beskrivits ovan av seende fysiska 
personer. Avdragsgilla kapitalförluster på aktier och andra delägar-
rätter får endast dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på sådana 
delägarrätter. En sådan kapitalförlust kan även, om vissa villkor är 
uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster i bolag inom samma koncern, 
under förutsättning att koncern bidragsrätt föreligger mellan bola-
gen. En kapitalförlust som inte kan utnyttjas ett visst år får sparas 
och kvittas mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra 
delägarrätter under efterföl jande beskattningsår utan begränsning i 
tiden.

AKTIEÄGARE SOM ÄR BEGRÄNSAT 
SKATTESKYLDIGA I SVERIGE

KAPITALVINSTBESKATTNING

Innehavare av aktier och teckningsoptioner som är begränsat 
skattskyldiga i Sverige och vars innehav inte är hänförligt till ett 
fast driftställe i Sverige kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige 
vid avyttring av sådana värdepapper. Innehavarna kan emellertid bli 
föremål för beskattning i sin hemviststat. 

Enligt en särskild skatteregel kan emellertid fysiska personer 
som är begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för svensk 
beskattning vid avyttring av aktier om de vid något tillfälle under 
avyttringsåret eller något av de tio föregående kalenderåren har 
varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten av 
denna regel kan begränsas av skatteavtal mellan Sverige och andra 
länder.

UTDELNING

För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som 
erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag uttas nor malt 
svensk kupongskatt med 30 procent. Skattesatsen är dock i allmän-

het reducerad genom skatteavtal som Sverige har ingått med andra 
länder. Flertalet av Sveriges skatteavtal möjliggör nedsättning av den 
svenska skatten till avtalets skattesats direkt vid utdelningstillfället. 
I Sverige verkställs avdraget för kupongs katt normalt av Euroclear, 
eller beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. I de fall 
30 procent kupongskatt innehållits vid utbetalning till en person 
som har rätt att beskattas enligt en lägre skattesats eller för mycket 
kupongskatt annars innehållits, kan återbetalning begäras hos Skat-
teverket före utgången av det femte kalenderåret efter utdelningen. 

Definitioner

FÖRETRÄDESEMISSIONEN, ERBJUDANDET

Föreliggande nyemission i enlighet med villkoren i föreliggande 
emissionsmemorandum. Briggen Tre Kronor AB (publ), 
org nr 556518 - 3588.

BRIGGEN TRE KRONOR, BOLAGET 

Med ”Briggen Tre Kronor AB”, ”Briggen Tre Kronor”, ”Briggen” 
eller ”Bolaget” avses i detta prospekt moderbolaget Briggen Tre 
Kronor AB (publ), tidigare Stockholmsbriggen AB (publ), 
org. nr 556518-3588, med säte i Stockholm.

DOTTERBOLAG 

Med ”Stockholmsbriggen AB”, ”Stockholmsbriggen”, ”dotterbo-
laget” avses bolaget Stockholmsbriggen AB, org nr 556690 -1632, 
med säte i Stockholm och bildat 13 oktober 2005. Stockholms-
briggen AB ett helägt (100 %) vilande dotterbolag till Briggen Tre 
Kronor AB.

EUROCLEAR

Euroclear Sweden AB 

SEK, KSEK, MSEK 

Svenska kronor, tusen svenska kronor, miljoner svenska kronor
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Adresser

BOLAGET

Briggen Tre Kronor AB 
Slupskjulsvägen 34 (Skeppsholmen)
111 49 Stockholm
Telefon: 08-586 224 00
Fax: 08-545 024 11
E-post:  info@briggentrekronor.se. 
Hemsida: www.briggentrekronor.se  

KONTAKTPERSONER:

Styrelseordförande
Thomas Flinck 
Mobiltelefon: 0705-16 53 33 
E-post: thomas.flinck@centrecourt.se 

Styrelseledamot
Mats Jakobsson
Mobiltelefon: 0705-28 20 12
E-post: mats.jakobsson@centrecourt.se 
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