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MAJORNAS BRYGGERI - INVESTERINGSPROSPEKT SEPTEMBER 2021Majornas Bryggeri är ett småskaligt hantverksbryggeri där passionen för öl och ölkultur ligger i fokus. 
Bryggeriet har sitt ursprung i hembryggningsrörelsen och grundades 2014. 

Hösten 2019 installerades ett nytt bryggverk och nya jästankar. Samtidigt öppnade vi också en bryggeripub.  
Det är den första i sitt slag i Göteborg, med plats för ett hundratal sittande gäster och full insyn i vårt bryggeri.

Vi brygger olika sorters ale, porter och lageröl som vi serverar i vår pub. För tillfället finns vi också på ett 
tjugotal krogar, främst i stadsdelen Majorna, samt på sex systembutiker och i ett antal livsmedelsaffärer.

Just nu är vi nio personer som hjälps åt att få skutan dit den skall. Fyra är heltidsanställda och fem är 
delägare, där de senares arbete i verksamheten motsvarar cirka 2,5 heltid.
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PRESENTATION

Efter att ha ridit ut Corona-stormen är vi nu är redo 
att fortsätta den resa som heter Majornas Bryggeri. 
Den resan kan du nu också följa med på genom att bli 
investerande medlem och därmed delägare i Majornas 
Bryggeri. Medlen vi hoppas få in skall gå till investeringar 
vi fått skjuta upp pga Coronan – på önskelistan står 
bland annat en burktappningsmaskin, fler jästankar, 
större fritös i köket och fler ölkranar i baren. Men 
stormen har också skapat hål i vår lilla skuta som 
behöver fyllas igen – vi har kryssat fram med hjälp av 
uppskov på skatter, hyror och avbetalningar. Drömmen 
vore att med er hjälp fixa dessa investeringar och hål. 

Medan du är medlem har du rösträtt vid årsstämman, 
möjlighet till att få årlig utdelning beroende på resultatet 
och kanske det bästa av allt – stammispriser i baren 
samt två medlemskvällar per år med gratis mat och 
dryck! Mer om erbjudandet finns i nästa stycke och i 
det finstilta. Har du några frågor så svarar vi förstås 
gladeligen på dem. 

Vi hoppas detta låter intressant och ser fram emot din 
medverkan i Majornas Bryggeri så att vi tillsammans kan 
b(r)ygga vidare på idén om god öl, goda vänner och goda 
gärningar. Tänk på att det är först till kvarn som gäller 
och att vi slutar acceptera ansökningar den 31/10 eller 
så fort vi uppnått vårt investeringstak. 
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ERBJUDANDET I DETALJ

Majornas bryggeri drivs som en ekonomisk förening. 
Vi erbjuder nu dig att bli investerande medlem, alltså 
delägare, i föreningen. Som investerande medlem väljer 
du att investera mellan 5 000 och 100 000 kronor i 
steg om 5000 kr. Vårt totala investeringstak för detta 
erbjudande är 2,5 miljoner.

Ditt investerade kapital är till att börja med bundet i två 
år. Därefter kan du välja att träda ur föreningen och 
då återfå din insats. Men tänk på att det är en form av 
riskkapital det handlar om. Om föreningens egna kapital 
(tillgångar minus skulder) vid ditt utträde inte når upp till 
det sammanlagda investerade kapitalet så får du bara ut 
din proportionella andel av detta egna kapital. Först efter 
cirka fem år räknar vi med att föreningens ekonomi skall 
vara i balans och din investering därmed tryggad.

Vi hoppas förstås att du ser ditt delägarskap som mera 
långsiktigt än så. Som en morot för detta utfäster vi oss 
att efter fem år göra en s.k. insatsemission, innebärande 
att ditt insatta kapital ökar med 10 % i värde. Har du satt 
in 10 000 kr väntar således 11 000 kr i återbetalning 
den dag du lämnar föreningen.

Vår bar där vi serverar vår egna öl och ett urval av andra lokala öl på fat, flaska och burk. Att stödja det lokala är viktigt för oss.
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Efter dessa fem år kan du räkna med att en årlig 
avkastning betalas ut till dig. Storleken beror givetvis på 
vilken vinst verksamheten har genererat under året, och 
bestäms slutligt av föreningsstämman. Stämman kan 
också välja att avstå från utdelning ett visst år och istället 
göra en ytterligare insatsemission, t.ex. för att finansiera 
en speciell investering.

Som medlem och delägare har du rätt att delta på den 
årliga föreningsstämman. Till skillnad från ett aktiebolag 
har alla investerande medlemmar varsin röst, oavsett 
storlek på insats. Dock anger lagen om ekonomiska 
föreningar en begränsning av röstvärdet för investerande 
medlemmar gentemot föreningens aktiva medlemmar (vi 
som driver bryggeriet) vilken innebär att de investerande 
medlemmarna sammanlagt har maximalt en tredjedel av 
alla rösterna på stämman.

Till skillnad från en aktie kan du inte sälja din andel 
vidare. Medlemskapet är personligt. Om du av någon 
anledning vill överlåta ditt medlemskap på någon annan 
kan du ansöka om detta till styrelsen.

Restaurangen har 150 platser (varav 100 sittplatser) inomhus och 25 på uteserveringen. Vi serverar vegetarisk mat som lagas från grunden.
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EKONOMISK INFORMATION

Vår årsberättelse för 2020 hittar du här: 
majornasbryggeri800058640.files.wordpress.
com/2021/09/ar-2020-1.pdf

Budgetsammanställningarna för 2022, 2024 och 2026 
hittar du på nästa sida.

Budgeten kan vid första anblicken förefalla optimistisk 
jämfört med årsberättelsen. Dock bygger den i allt 
väsentligt på våra omsättningssiffror för första kvartalet 
2020, innan pandemin drabbade oss alla. Som synes 
förbättras resultatet allteftersom avbetalningar och 
leasingåtaganden avslutas. Budgetarna är i övrigt satta i 
dagens penningvärde, så vare sig intäkter eller kostnader 
tar hänsyn till kommande inflation. För överskådlighetens 
skull har vi valt att bara inkludera vartannat år i 
sammanställningen.

Vårt bryggverk ”Malthazar” köptes in nytt 2019 och är på 1000 liter

http://majornasbryggeri800058640.files.wordpress.com/2021/09/ar-2020-1.pdf
http://majornasbryggeri800058640.files.wordpress.com/2021/09/ar-2020-1.pdf
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Sammanställning preliminära årsbudgetar 

 2022 2024 2026
Intäkter SEK 
Barförsäljning 6 510 000  6 510 000 6 510 000
Extern försäljning 1 064 000 1 064 000 1 064 000
Alkoholskatt - 486 000 - 486 000 - 486 000
Summa intäkter 7 088 000  7 088 000  7 088 000 
 
Kostnader SEK 
Inköp restaurang - 812 000  - 812 000 - 812 000
Inköp produktion - 1 056 000 - 1 056 000 - 1 056 000
Lönekostnader restaurang - 2 106 000  - 2 106 000 - 2 106 000
Lönekostnader bryggeri - 857 000  - 857 000  - 857 000 
Hyra - 780 000  - 780 000  - 780 000 
Leasing - 230 000 - 230 000 0
Räntor - 57 000 - 31 000 - 24 000
Övriga kostnader - 744 000  - 744 000  - 744 000 
Summa kostnader - 6 642 000  - 6 616 000 - 6 479 000
 
Resultat SEK  + 446 000  + 472 000  + 709 000

Vi har sex jästankar om vardera 1000 liter och med dem kan vi uppnå en årsvolym om cirka 60 000 liter. I år har vi, trots pandemins effekter, 
fram till slutet av augusti producerat lite över 22 000 liter med en nästan jämn fördelning tappad på fat och burk. Andelen till egen servering 
är 44 %, till Systembolaget 29 % och till övriga 27 %.
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ANSÖKAN

Ansökan att fylla i och skicka in hittar du på följande länk: 
majornasbryggeri.se/investeringsprospekt2021 
 
Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka erbjudandet 
i sin helhet i det fall vi anser intresset vara för svagt. 
Vi förbehåller oss också rätten att tacka nej till 
ansökningar utan vidare förklaring. Vi kommer att 
avsluta att anta nya medlemmar i förtid om styrelsen 
så finner lämpligt. Erbjudandet kommer oavsett att 
avslutas senast 2021-10-31. Samtliga ansökningar 
kommer att behandlas och besvaras i den takt vi hinner 
med men besked kommer dock inte att meddelas 
senare än 2021-11-15. Med svaret kommer en 
godkänd ansökan också innehålla vidare instruktioner.

För bästa kvalité tappas i princip all öl på fat eller burk

http://majornasbryggeri.se/investeringsprospekt2021
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FINSTILT

1. LAGEN OM EKONOMISK FÖRENING, STADGAR SAMT 

INVESTERINGSKONTRAKT

För att reglera förhållandet mellan investerande medlemmar och 

Majornas Bryggeri gäller Lagen om ekonomisk förening (vidare 

kallad lagen), föreningens stadgar (vidare kallade stadgarna) samt 

det investeringskontrakt som upprättats mellan investerande medlem 

och Majornas Bryggeri.

Lagen om ekonomisk förening finns här: www.riksdagen.se/

sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-

2018672-om-ekonomiska-foreningar_sfs-2018-672

Stadgarna finns här: majornasbryggeri800058640.files.wordpress.

com/2021/09/stadgar-majornas-bryggeri-18-maj-2021.pdf

2. INTRÄDE

Medlem blir man när styrelsen godkänt inträdesansökan och 

insatsen är betald.

2. UTTRÄDE

Utträde kan ej göras förrän efter tidigast två år efter inträdet. 

Anmälan om utträde sker skriftligt till styrelsen. Det formella utträdet 

sker vid slutet på samma räkenskapsår som anmälan om utträde 

mottogs av styrelsen om det inte endast kvarstår en månad på 

räkenskapsåret då anmälan inkom, i vilket fall utträdet sker vid slutet 

på nästkommande räkenskapsår. Aktuell insats utbetalas senast sex 

månader efter utträdet.

4. ÅRSMÖTE

På årsmötet äger varje medlem rätt att rösta. Varje medlem har 

en röst men de investerande medlemmarnas röster kan aldrig 

överstiga hälften av de ordinarie medlemmarnas röster. Investerande 

medlemmar äger rätt att lägga motioner enligt lagen och stadgarna.

5. STYRELSEN

Investerande medlemmar har möjlighet att bli invalda i styrelsen. 

Personer som ej sitter i styrelsen har i enlighet med lagen ingen rätt 

att få läsa styrelseprotokollen utan detta avgörs av styrelsen efter 

förfrågan från fall till fall.

6. MEDLEMSFÖRTECKNING

Medlemsförteckningen är tillgänglig för den som vill ta del av den 

genom att till styrelsen framställa begäran om att få hämta ut en 

aktuell kopia på medlemsförteckningen på Majornas Bryggeri. 

Medlemsförteckningen innehåller de uppgifter lagen kräver. I korthet 

innebär det namn, adress, inträdesdatum, insatsstorlek och typ av 

medlemskap (medlem/investerande medlem) för varje medlem.

7. UTDELNING

Eventuell utdelning och dess storlek och utformning bestäms på 

årsmötet i enlighet med lagen och stadgarna. Styrelsen kan lägga 

förslag på om utdelning skall ske och hur den i så fall skall utformas 

medan investerande medlemmar kan lägga förslag via motion. 

Omröstning avgör frågan.

8. BONUS

Om investerande medlem kvarstår som medlem i fem år erhålls en 

bonus i form av en insatsemission om 10 % av insatsen som läggs 

till den ursprungliga insatsen. 

9. MEDLEMSRABATT 

Som investerande medlem har man rätt till en personlig rabatt om 

10 % på våra öl mot uppvisande av stamgästknapp.

10. MEDLEMSKVÄLL

En gång i halvåret kommer vi att anordna en lättsammare 

medlemskväll för våra investerande medlemmar där vi serverar 

gratis mat och dryck samt förstås också visar upp och svarar på 

frågor om verksamheten för de som så vill.

11. MEDLEMSTAVLA 

På vår så kallade medlemstavla i restaurangen har investerande 

medlem rätt att få sitt namn presenterat om så önskas.

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2018672-om-ekonomiska-foreningar_sfs-2018-672
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2018672-om-ekonomiska-foreningar_sfs-2018-672
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2018672-om-ekonomiska-foreningar_sfs-2018-672
http://majornasbryggeri800058640.files.wordpress.com/2021/09/stadgar-majornas-bryggeri-18-maj-2021.pdf
http://majornasbryggeri800058640.files.wordpress.com/2021/09/stadgar-majornas-bryggeri-18-maj-2021.pdf
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En kväll före ni vet vad hände

Goa gubbar från bryggkurs sju dricker go öl Vår populära provbricka
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Full rulle under eventet Bordshockey & Bärs

Två av många ölsläpp under det senaste året
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För närvarande finns vi på sex systembolag med sex olika burköl (Älska, Citra, Göta Lejon, Kapardrottning, Kaparkung och Elfsborgs Lösen). 
Till hösten är tanken att där även släppa Enegrens Pilsner och till vintern också en tillfällig säsongsöl. Vi har också två olika folköl, Folk och 
Engelska Folk, som säljs i ett antal butiker i och runt om Majorna.

Kom som du är, gå som du blev ...
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På Majornas anordnar vi bland annat ölprovningar, visningar, samlamöten, föreläsningar och olika företags/föreningsevent. Speciellt populär 
har vår bryggkurs blivit och senaste året har den nästan blivit en kurs i månaden vilket resulterat i att runt 75 personer har blivit utbildade i 
bryggandets ädla konst.

Utan mät och städ inget öl



Majornas Bryggeri driver bryggeri och pub på 
Karl Johansgatan 88 i Göteborg.

Här kan du äta och dricka gott i goda vänners 
lag. Vi erbjuder också kurser, provningar och 

olika former av evenemang till både företag och 
privatpersoner. 

www.majornasbryggeri.se
info@majornasbryggeri.se

031-775 75 50

http://www.majornasbryggeri.se
mailto:info@majornasbryggeri.se

