


Välkommen på ett dryckesäventyr
En idé blir ingenting utan eldsjälarna. Att göra en riktigt 
bra ekologisk single malt whisky på Gotland var från bör-
jan bara en bra idé. Men tack vare en driven entreprenör 
och en samling entusiastiska whiskyälskare från hela lan-
det är drömmen nu verklighet – sedan snart två år tillbaka 
destilleras varje vecka 400 liter råsprit i Gotland Whiskys 
destilleri i Romakloster. Redan nu står det klart att Gotlands 
första whisky, under namnet Isle of Lime, kommer att 
börja saluföras under 2015.

Gotländsk whisky – en självklarhet!
Vi kan ta vatten från vår egen kalkstenskälla, vi har tillgång 
till ett lokalt odlat ekologiskt maltkorn och vi kan röka 
malten med torv från gamla gotländska mossar. Lägg till 
spetskompetens i form av erfarna rådgivare från Skottland 
– och en majestätisk industrifastighet i det gamla socker-
bruket, där vi skapat ett komplett destilleri med modernt 
maskineri och handslagna kopparpannor. Resultatet blir 
en himmelsk bärnstensfärgad dryck och en stolthet över 
att tillsammans åstadkomma något alldeles speciellt.

Älskar du Whisky? Älskar du Gotland?
– Bra. Då har vi ett förslag till dig.





Bli aktieägare i Gotland Whisky
Vi vill bli fler som ror skutan i hamn 
Det är nu du kommer in i bilden. Om du går in som 
aktieägare i denna nyemission är du med och säkerställer 
vårens fortsatta produktion av råsprit. Inom kort blir 
whiskyn i våra lager säljbar – och destilleriet kan rulla på 
av egen kraft. Vi är stolta över att projektet genomförts 
helt utan lånade pengar och känner en stor trygghet i det 
stadigt växande spritkapital som nu ligger och mognar på 
klassiska ekfat. 

Välkommen som aktieägare – och välkommen att besöka 
oss i Romakloster på Gotland. Läs gärna mer om oss och 
vår whisky på www.gotlandwhisky.se



Gör så här:
1. Fyll i teckningsanmälan.
2. Skicka in före den 31 oktober.
3. Som bekräftelse på tilldelning av aktier får du en 
  avräkningsnota. Där framgår hur betalning ska ske. 

• Nyemission utlyst mellan 10 och 31 oktober.
• En aktiepost är på 100 aktier och kostar 3 900 kronor.
• Vid köp av minst en aktiepost (100 aktier) ges unik 
 förköpsrätt av Isle of Lime Shareholders Edition.
• Perfekt julklapp: passa på köp någon extra aktiepost 
 till nära och kära – gåvobrev finns på hemsidan.
• Behöver du fler teckningsanmälningar eller gåvobrev, 
 besök www.gotlandwhisky.se/nyemission

Gotland Whisky i siffror:
Produktionskapacitet per år: 15 000 – 20 000 liter
Råsprit i lager oktober 2014: 25 000 liter
Antal aktieägare: 1 521

Isle of Lime betyder 
”kalkstensön” och är 
namnet på vår single 
malt whisky.
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