Örebro 2015-09-11

Till:

Aktieägare i Västerås
med omnejd.

Inbjudan till:

N Stor Stark - Aktieägarmöte i Västerås, torsdag 2015-10-01
Härmed inbjudes du som aktieägare till ett informationsmöte torsdagen den1 oktober. Syftet med
mötet är att presentera företaget, produkterna och några av oss som jobbar med att etablera oss på
den svenska marknaden. Du får även ta med vän/kollega som är intresserad av att bli framtida
aktieägare.
N Stor Stark har ju funnits som företag från och med i april 2011. Sedan starten har vi känt av
marknaden, haft dialoger med kunder och andra intressenter i dryckesbranschen och konstaterat att
det definitivt finns en plats också för våra produkter, trots att konkurrensen är stenhård och ingen
etablerad aktör som delar med sig av "kakan" frivilligt.
I regionen finns det drygt 20-talet aktieägare, främst i de större kommunerna där flera har eftersökt
mer information - så därför inbjuds Du till aktieägarmöte!

Tid:

torsdag 1 oktober, kl. 18.30 (fika/macka serveras från kl. 18.00).

Plats:

Scandic Hotel, Pilgatan 33, 721 30 VÄSTERÅS.

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Anmälan:

Presentation, bakgrund N Stor Stark.
Var står vi nu - Systembolaget och restaurangförsäljningen?
Nästa fas - expansion och utveckling.
Aktieägare - en av våra viktiga resurser och kommunikatörer.
Frågor och svar.
Provsmakning av N Stor Stark (för de som har möjlighet och ej kör motorfordon).

Tacksam för svar om Din medverkan på mail: kontakt@nstorstark, senast
måndag 21 september. Eventuella frågor som du vill att vi skall ta upp får gärna ställas
i förväg.

Med vänliga hälsningar
N Stor Stark AB (publ)
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Information om öl på Systembolagen.
För er som ännu inte har fått in ölen på ert närmaste systembolag så går det givetvis bra att beställa.
Det brukar ta 4-8 dagar från beställning till leverans. När tillräckligt många har beställt på ett och
samma systembolagsbutik så kommer varan i automatiskt.

N Stor Stark 5,2%, burk 50 cl, artikelnummer 89 448.
Burken har fått lite uppgraderad design sedan förra
året, främst på grund av nya regler för innehållsmärkning.
Innehållet är som vanligt en ljus lager med frisk och lättdrucken
karaktär som passar bra till såväl mat som sällskapsdryck.
Pris är 12,60 + pant.
Beställning sker i kolli om 24 burkar.

N 1981 Stor Stark, 5,2%, 50 cl burk, artikelnummer 89 686.
Burken är framtagen i samarbete med Sveriges största
fan club, Bajen Fans. Ölen skiljer sig något jämför med
N Stor Stark original och är något mörkare, lite högre
vörtstyrka och mindre beska. Men fortfarande en lättdrucken
ljus lager som passar utmärkt till alla tillfällen.
Pris är 14.50 + pant.
Beställning sker i kolli om 24 burkar.

Glasflaskorna 50cl och 33 cl finns fn ej i sortimentet. Mer information kommer så fort vi har en plan för
flaskorna. Se i första hand på vår hemsida.
Om du har frågor eller synpunkter är du alltid välkommen att maila på kontakt@nstorstark.se.

Med tillönskan om en fortsatt bra sommar och start på hösten!
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