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Bästa aktieägare
Vi vill härmed informera alla aktieägare om hur status ser ut för bolaget samt
berätta om vilka aktiviteter som ligger närmast i framtiden för att ta bolaget
vidare mot en starkare position på marknaden för just vår produkt, N Stor
Stark.
Som vi tidigare skrivit om tas vår öl väl emot på marknaden och vi ser nu både
behov och önskan att lansera nya produkter för att stärka vår konkurrenskraft.
Därför kommer vår ölfamilj nu att växa när vi nu tar fram N Stor Stark på flaska
50 cl samt N Liten Stark 33 cl dessa, också den på flaska som vi väljer att ha
som ”summer Edition”. Vi har valt att producera ölet med en alkoholhalt på 5%.
Ölet kommer givetvis även i fortsättningen produceras enligt samma princip
som vår burk, de tyska renhetslagarna. På bolagsstämman den 31 mars i år
informerades närvarande aktieägare om att vi skulle komma in på det fasta
sortimentet på Systembolaget från 1 juni i år genom att vi uppnått kriterierna
för detta. Dessvärre måste vi informera om att vi ej kommer att klara av det
målet på grund av att Systembolaget sedan en tid tillbaka ändrat
förutsättningar i det regelverk som ligger till grund för utbudet i det fasta
sortimentet. Tiden från det att dessa nya regler kom styrelsen tillkänna har varit
alltför kort för att hinna vidta nödvändiga åtgärder som ger en så pass
omfattande ökning av försäljningen som det nya regelverket stipulerar.





Vårt mål kvarstår och om möjligt är vi än mer fokuserade på att:
Fler ska njuta av vårt goda och glada öl.
N Stor Stark ska bli etablerad inom det fasta sortimentet hos Systembolaget i
hela landet.
Växla upp med nya produkter och moderniserad hemsida samt andra aktiviteter
som marknadsför vårt öl på rätt sätt och i rätt sammanhang.
Genom fortsatt idogt arbete med att sprida ölet och dess namn via er
aktieägare, vår VD och Styrelse, är vi övertygade om att vi kommer se ökade
marknadsandelar.
Så låt oss tillsammans sprida vårt öl och varumärke till alla som överhuvudtaget
är möjligt! Tack vare insatser både från oss och er menar vi att vi redan är på
god väg att skapa ett stycke ölhistoria!
Den fas vårt bolag befinner sig i medför ett ständigt behov av aktieägartillskott.
Under de senaste 12 månaderna har ett gediget arbete ägt rum för att stärka
bolagets ekonomiska situation och vi har genom långsiktiga beslut lyckats
dubblera omsättningen och samtidigt reducera kostnader utan att ge avkall på
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kvalitet. Därmed har vi nu kommit avsevärt mycket närmare det sunda bolag vi
vill vara för att säkerställa både långsiktighet och hållbar framgång.
För att stärka den utvecklingen av bolaget vill vi här även skicka med att vi
genom friskt aktiekapital skapar ett större manöverutrymme för aktiviteter som
bidrar till ett starkare varumärke tillika starkare finansiell position. Därför, vill
du eller någon du känner köpa aktier i N Stor Stark, kontakta bolaget
på aktier@nstorstark.se
Har du frågor kring något av ovanstående, eller vill ta del av löpande
information om vad som sker i bolaget och de framsteg vi gör, registrera Dig/er
genom att maila dina kontaktuppgifter till kontakt@nstorstark.se
Vår information uppdateras även löpande via vår
hemsida www.nstorstark.se samt via sociala medier såsom Facebook, Twitter
samt Instagram.
Vi önskar alla en riktigt trevlig sommar med massor av grillning, sol och bad
samt många tillfällen att få njuta av allas vårt goda öl, N Stor Stark, tillsammans
med dina vänner!
Vänligen,
Styrelsen / Styrelseordförande
N Stor Stark AB (publ)

