
NYA SPÄNNANDE STEG FÖR BRIGGEN 
OCH FÖR ARBETET MED ÖSTERSJÖN!

En ny situation
Ekonomin i Briggen Tre Kronor AB har väsentligt förbättrats eftersom en överenskommelse med bankerna 
och Almi om nedskrivning av skulderna med cirka 17 MSEK har träffats.

Bolaget har tagit sig igenom pandemin tack vare stöd från många i nätverket och att seglingsverksamheten 
har varit igång, om än på en lägre nivå.

Beslut har tagits att bedriva det fortsatta hållbarhetsarbetet om Östersjön i ett separat bolag (Expedition Baltic Sea 
AB (EBS) för att därigenom effektivisera både det arbetet och verksamheten i Briggen Tre Kronor AB (BTK).

Inom BTK har ett arbete bedrivits för att diskutera hur den fortsatta verksamheten och organisationen ska 
byggas. Arbetet börjar nu ge resultat. Se vidare på sid 2-4.

Hållbarhetsarbetet i det nya bolaget har kommit igång genom start av projektet ”Expedition Rädda Östersjön”. 
Redan har stort intresset visats sig från samarbetspartners och kunder. Se vidare på sid 5-8.

Expeditionen och Briggen har ett nära samarbete 
där fartyget är en viktig plattform!
Nu görs nyemissioner i båda bolagen – se kommande sidor!
Känner man mest för arbetet med att rädda Östersjön investerar man i EBS.
Känner man mest för arbetet med fartyget och rederiverksamheten investerar man i BTK. 
Eller kanske i båda!
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”Ett av världens finaste träfartyg seglar för hållbarhet 
och ungdomars utveckling” 

Värdegrund och varumärke
Verksamheten har under alla år stöttats av ett stort antal aktieägare, föreningsmedlemmar och volontärer. 
Under tiden har viktiga kärnvärden vuxit fram bland engagerade människor och företag. Dessa kärnvärden 
som har förverkligat fartyget är kvalitet, äkthet och entreprenörskap och kan sägas utgöra den värdegrund 
som varumärket och det fortsatta arbetet i företaget vilar på.

Vision
Briggen Tre Kronor med fartyget Tre Kronor af Stockholm skall av omvärlden ses som ett föredöme i förmågan att 
bygga en stabil och långsiktig verksamhet baserad på meningsfulla seglingsupplevelser samt för att ha fört det 
maritima  arvet och hantverkskunnandet vidare. Fartyget ska segla i 100 år!

Affärsidé 
Att driva ekonomiskt hållbar seglingsverksamhet genom att erbjuda företag, organisationer och privatpersoner 
genuina och lärande seglingsupplevelser i kombination med att medverka till ungdomars utveckling samt 
samarbeten för att främja ett hållbart samhälle.
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BAKGRUND
Briggen Tre Kronor AB  (BTK) har de gångna åren  haft utmaningar med en för stor lånebelastning och de 
senaste åren med pandemin. 

Under året har vi lyckats nå en övenskommelse med långivare som innebär att skulderna har minskat med 
cirka 17 MSEK  och därmed har även bolagets balansräkning stärkts väsentligt. Det egna kapitalet uppgår nu 
till cirka 8,5 MSEK. Trots pandemin har, med hjälp av många goda krafter, verksamheten kunna hållas igång. 
För att få ett bra underlag för att utforma  fortsatta arbetet i en affärsplan har styrelsen arbetat med diskussioner 
med aktieägare, besättningsmedlemmar, personal och representanter för Föreningen.

NU NYA STEG FRAMÅT!
Hållbarhetsarbetet med Östersjön kommer att drivas i ett separat bolag som kommer att samarbeta med BTK 
bland annat genom att hyra fartyget för aktiviteter inom projektet Expedition Rädda Östersjön som finansieras 
bland annat genom samarbete med Partners. På det sättet är planen att skapa bättre planering och ekonomisk 
framförhållning för BTK då aktiviteter kan planeras in i tid och att hyran ska kunna betalas  i god tid inför 
seglingssäsongen. Övrig seglingsverksamhet säljs och planeras inom BTK.

I arbetet med en ny affärsplan har följande viktiga delar vuxit fram:
• Samspelet mellan organisationen i land och fartyget/besättningen måste förbättras. Därför har beslut

fattats att rekrytera en Rederichef/Ship Manager och platsannons finns publicerad på bolagets hemsida.
• Underhållet av fartyget har inte kunnat hållas på tillräckligt bra nivå så det blir en mycket viktig fråga

att lösa framåt.
• Organisationen och arbetssättet i sin helhet ses över med ledorden mordernisering, effektivisering och

kostnadsreduktioner.

BRA FÖRUTSÄTTNINGAR  
FÖR ATT BYGGA STABIL VERKSAMHET FRAMÅT 
Det finns nu bra förutsättningar för Bolaget att växa med stabil ekonomi:
• En väsentligt starkare balansräkning och kraftigt minskade räntekostnader.
• Samarbete med Expedition Rädda Östersjön som är på väg att etablera många samarbeten med  starka

betalande partners.
• Förstärkt organisation med nya medlemmar i styrelsen och rekrytering av nya nyckelpersoner.
• Fartyget och Varumärket  är  starkt etablerade. Över 100 MSEK exklusive omfattande volontärinsatser

har investerats för att nå nuvarande position.
• Marknaden för projekt och samarbeten inom hållbarhetsarbete samt spännande evenemang har mognat.

En omfattande marknad finns nu tillgänglig.

EMISSIONEN VIKTIG FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA 
STEGEN FRAMÅT
Emissionen som nu genomförs ska finansiera :
• Nödvändigt underhåll av fartyget
• Anställning av personer med kompetens

inom viktiga delar
• Förbättringar av våra IT-system
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VAR MED I NÄSTA STEG FÖR BRIGGEN 
– TECKNA I EMISSIONEN!

EMISSIONEN I SAMMANDRAG
Aktie: Briggen Tre Kronor AB org.nr. 556518-3588
Teckningskurs: 82.00 SEK per aktie
Poststorlek: 25 aktier,  2 050 SEK per post 
Antal aktier före emissionen: 147 078 aktier 
Antal aktieägare före emissionen: 3 607 aktieägare
Bolagsvärde före emissionen: 12 060 000 SEK
Antal nyemitterade aktier: Högst 60 976 aktier
Emissionsbelopp: Högst 5 000 000 SEK
Ägarandel efter fulltecknad emission: 29,3 % 

SÄRSKILDA ERBJUDANDEN FÖR PRIVATPERSONER 
Vid teckning för belopp minimum 10 000 kr erhålles ett värdebevis motsvarande 15 % av
tecknat belopp för att kunna användas vid köp av seglingar, fartygsmodell eller annat
från Briggens sortiment. 

SÄRSKILDA ERBJUDANDEN FÖR FÖRETAG
Företag/organisation erhåller samma värdebevis som ovan men som dessutom kan användas för att 
bli medlem i nätverket ”Företag under Segel” och få tillgång till dess förmåner.

TECKNINGSANMÄLAN 
Finns bifogad detta dokument.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION OCH MEMORANDUM
www.briggentrekronor.se

KONTAKTPERSONER FÖR FRÅGOR
Thomas Flinck, styrelseordförande, telefon: 070-516 53 33
E-post: thomas.flinck@briggentrekronor.se

Mats Jakobsson, VD och styrelseledamot, telefon: 070-528 20 12
E-post: mats.jakobsson@briggentrekronor.se

Samarbete skapar starka 
krafter som gör skillnad




