
Extra bonus 

Emissionserbjudande!
Vi vet ju sedan tidigare att de som äger aktier i BTKAB 
vanligen fascineras av och är intresserade av segelfartyg och havet. 
Därför erbjuder vi dig som tecknar aktier i nyemissionen en extra 
bonus med möjlighet att få segla briggen Tre Kronor af Stockholm.

En hel dag för dig och dina vänner med 
Tre Kronor af Stockholm
Vid köp av 1 650 aktier disponerart du hela fartyget 
inklusive besättning under en hel dag (8 tim) samt 
lunch och fika för 45 personer. (värde ca 80 000 kr)  
Pris för 1 650 aktier: 495 000 kr.

Modell av Tre Kronor af Stockholm
Vår vackra handbyggda, skalenliga modell av fatyget 
ingår om du köper 300 aktier. (värde 14 000 kr) 
Pris för 300 aktier: 90 000 kr.

Örn- och Sälsafari
För en post om 35 aktier får du en biljett till vår Örn- 
och sälsafari under oktober 2018 (värde 1500 kr)
Pris för 35 aktier: 10 500 kr.

Halvdagssegling
För varje post om 20 aktier får du en biljett som gäller 
för en halvdagssegling på upp till fyra timmar, inklusive 
mat (värde 1 150 kr). Biljetten är giltig under hela 2018.
Pris för 20 aktier: 6 000 kr.

Aktieägarseglingar
Som aktieägare är du också välkommen att följa med 
på någon av våra särskilda aktieägarseglingar där du får 
möjlighet att segla med oss och andra aktieägare.  
Ordinarie pris 1 150 kr men som aktieägare betalar 
du endast 995 kr. Erbjudandet gäller för dig som är 
aktieägare plus ytterligare en gäst.

Generell information om seglingarna och erbjudandena
Seglingarna hittar du via www.brig gentrekronor.se. 
Vill du ha kontinuerlig information om erbjudanden riktade till 
dig som aktieägare kan du skicka din e-post adress till: 
info@briggentrekronor.se.  
Endast ett av ovanstående erbjudanden går att utnyttja vid varje 
köp av aktier. Bokning av fartyget eller av enskilda seglingar sker 
enligt ordinarie bokningsregler.
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