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EXTRA INFORMATION OM AKTIEEMISSIONEN

Briggenprojektet har pågått i drygt tio
år, och för alla inblandade har det har
varit en fascinerande resa. Några av

oss har fått följa briggen från ritning till näs-
tan färdigt fartyg. 

Vi har också fått se hur Jan Erik Mansne-
rus´ ursprungliga tankar håller på att ut-
vecklas från ett byggprojekt till en långsik-
tig verksamhet och en väl genomtänkt af-
färsidé. Janne var tidigt medveten om att
man måste ha flera ben att stå på för att kla-
ra sig ekonomiskt, vilket bolagets affärsplan
har tagit fasta på. 

Briggen Tre Kronor är unikt på många
sätt. Att fartyget är vackert och omtalat väl-
byggt har sitt värde, men det som gör det
hela än mer unikt är just hur vi förenar olika
verksamheter, i kombination med ett fantas-
tiskt läge mitt i Stockholm. Allt för att
långsiktigt säkerställa en god ekonomi och
därmed fler härliga seglingsupplevelser.

Den breda verksamhet som vi erbjuder,
med segling för medlemmar och företag,
konferens ombord och på land, företagsnät-
verk, evenemang och varumärkessamarbe-
ten ger oss bättre förutsättningar att lyckas
än något annat segelfartygsprojekt. Detta
har även väckt uppmärksamhet i internatio-
nella segelfartygskretsar.

Hans Cavalli-Björkman uttalade en gång
en enkel men rationell filosofi för investe-
ringar: Man ska placera sina pengar i företag
som producerar sådant som man själv vill
ha. Skälet är enkelt: Om du gillar en pro-
dukt är sannolikheten större att även andra
gör det. Om många människor uppskattar
produkten är sannolikheten stor att företa-
get kommer att sälja bra och gå med vinst. 

Så om du uppskattar Briggen Tre Kronor
och allt som det står för är du välkommen att
teckna nya aktier i Briggen Tre Kronor AB. n

PER LANDQVIST STURE HAGLUND

Frågor och svar
om nyemissionen
Här nedan har vi samlat svar på några av de
frågor som kommit in sedan nyemissionen
startade. 

Jag har bara en aktie men skulle vilja
köpa fler. Hur gör jag?
Du får teckna dig för så många aktier du vill.
Har du aktier tidigare är du garanterad att få
köpa lika många till. Om inte alla aktieäga-
re utnyttjar sin förtur fördelas resterande ak-
tier på övriga köpare och då får även du del
av dessa.

Jag har inga aktier – får jag köpa ändå?
Ja. Du kan teckna dig för så många aktier du
vill. De aktier som blir över efter det att be-
fintliga aktieägare utnyttjat sin förtursrätt
kommer att fördelas mellan övriga köpare
och där ingår du.

Hur ska jag betala?
Vi kommer att skicka ut ett inbetalnings-
kort till dig genast efter teckningstidens ut-
gång. Du behöver alltså inte betala något nu.

Jag har redan skickat in min talong men
vill köpa fler aktier – hur gör jag?
Skicka in en ny talong. Du kan använda den
som finns på baksidan av det här Briggen-
bladet eller skriva ut en ny talong från brig-
gens hemsida, www.briggentrekronor.se

Jag vill ge bort aktier. Hur gör jag?
Köp aktierna i ditt eget namn. När vi skick-
ar aktierna till dig får du även en särskild
överföringsblankett. På den blanketten fyl-
ler du i namn, adress och personnummer på
dem som ska få aktierna och sänder in till
Briggen Tre Kronor. För dig som vill ge bort
aktien i julklapp finns ett presentkort på
hemsidan som du kan skriva ut för att ha på
julafton (se nedan).

Varför är priset så lågt jämfört med tidi-
gare aktiepriser?
Det finns ett nytt regelverk som gör det
enklare att genomföra mindre emissioner

Information på briggens hemsida

www.briggentrekronor.se
Torsdagen den 7 december hölls ett välbe-
sökt informationsmöte i Moderna Museets
auditorium om nyemissionen. Svante Berg-
ström, briggens filmfotograf, fanns på plats
och filmade, och nu är det möjligt att se hela
mötet på vår hemsida. 

Ta dig gärna tid att titta igenom de olika
avsnitten. Där finner du mycket informa-
tion om förutsättningarna för emissionen,
briggens framtid med mera.

Filmerna finns i olika format för att passa
olika uppkopplingshastighet, så att även du
som inte har bredband ska kunna se dem.
Du hittar valmöjligheterna till höger under
listan med filmer.

På hemsidan kan du också ladda ner alla
dokumenten, memorandum, talonger med
mera. n

Aktier i julklapp!
För dig som vill ge bort aktien i julklapp
men ännu inte har hunnit beställa present-
kortet, finns det även att ladda ner och skri-
va ut från www.briggentrekronor.se.

Så här gör du för att ge bort aktier i
julklapp:

Fyll i teckningsblanketten på baksidan i ditt
eget namn. Skriv ut presentkortet från hem-
sidan och ge det till mottagaren på julafton.

När vi sänder ut aktierna får du även med
en blankett för överföring av aktier. Där fyll-
er du i namn, adress och personnummer på
dem som ska få aktierna. Samtidigt som du
överlämnar aktierna skickar du också in
överföringsblanketten till Briggen Tre Kro-
nor så att vi kan föra in de nya aktieägarna i
aktieboken. n Fortsättning på nästa sida
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till avsevärt lägre kostnad. Begränsningen är
emellertid att emissionsbeloppet inte får
överstiga en miljon Euro. Enligt bolagsord-
ningen ska alla befintliga aktieägare ges
möjlighet att teckna aktier i proportion till
sitt innehav. Totalt finns 8511 B-aktier och
1000 A-aktier. Aktierna är fördelade på cirka
2100 ägare, varav cirka två tredjedelar bara
äger en aktie var. Om alla ska få möjlighet
att teckna minst en aktie per befintlig aktie
kan inte priset sättas högre för att det totala
beloppet ska hålla sig under en miljon Euro.

Vad händer med värdet på de aktier jag
redan har?
Briggen Tre Kronor AB gör en nyemission
med ett mycket förmånligt pris på aktien.
Handel i aktien introduceras under 2007,
och då får marknaden avgöra prissättningen.
Efter emissionen är det upparbetade värdet
på bolaget (inklusive fartyget) cirka 34 mkr.
Med 19 022 aktier bör värdet per aktie ham-
na på 1 790 kr, det vill säga dubbelt upp från
den nivå aktien nu säljs. Men som sagt,
marknaden etablerar under 2007 den nivå
där köpare och säljare möts.  

Kommer Briggen Tre Kronor AB att an-
slutas till VPC?
Om aktien ska kunna noteras måste vi anslu-
tas till VPC, vilket planeras ske under 2007.

Kommer aktien att ge utdelning?
Det som avgör huruvida en aktie ska ge ut-
delning är vilken utdelningspolicy man har.
Där är ännu inte något formellt beslut fat-
tat, men det finns en målsättning att i fram-
tiden ge utdelning i en eller annan form om
bolaget går bra.

Om du inte hittar svar på dina frågor här
är du välkommen att ringa bolagets VD Mag-
nus Sederholm på telefon 070 - 648 60 43 n

Frågor och svar om nyemissionen
Fortsättning...

A POSTTIDNING SVERIGE
PORTO
BETALT

Anmälningssedel 
för teckning utan företrädesrätt
Nyemission 2006

Anmälningssedel skickas till:

Briggen Tre Kronor AB
Östra Brobänken, Skeppsholmen
111 49  STOCKHOLM
eller till:
Fax: 08-545 024 11
E-mail: info@briggentrekronor.se

Åberopande memorandum från styrelsen för Briggen Tre Kronor AB (publ)
daterat 1 december 2006 angående nyemission tecknar jag utan företrädes-
rätt härmed:

Villkor i korthet:
– emissionskursen är 940 kronor per aktie,
– betalning sker med avi som sänds ut tillsammans med tilldelningsbesked,
– administrationsavgift 50 kr tillkommer per anmälningssedel och tecknad

post och betalas in samtidigt med aktielikviden,
– förmånserbjudandet i enlighet med erbjudandet gäller endast om 

betalning inkommit i tid enligt ovan,
– anmälan är bindande.

För fullständiga villkor och övrig information se separat informationsmemo-
randum gällande erbjudandet.
Ofullständigt eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas
utan avseende. Observera att anmälan är bindande.

Nedanstående ifylles alltid, var vänlig texta!

Teckningsperiod: 
8 - 23 december 2006

aktier i Briggen Tre Kronor AB (publ) eller det lägre antalet aktier
som kan komma att tilldelas efter eventuell reducering. 
Tilldelade aktier ska betalas med 940 SEK per aktie + 50 SEK i
admin. avgift per post.

Personnummer/Organisationsnummer Telefon dagtid

år mån dag löpnr

Efternamn/Firma Förnamn

Postutdelningsadress (gata, box e dyl)

Postnummer Adressort

Ort, datum Underskrift


