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Byens bryghus

Randers Bryghus er placeret i industrikvarteret i det sydlige af byen. 
Siden 2008 har vi brygget øl og jævnligt forbedret kapaciteten og de 
tekniske muligheder, så vi nu kan betragtes som et af Nordens mest 
fleksible håndværksbryggerier i vores størrelse.

Vi brygger øl på gode råvarer og stolte håndværks traditioner. 
Udover vores egen serie udfører vi også lønproduktion for mikro- og 
fantombryggere fra alle egne af Danmark.

Vi leverer til butikker og restauranter, hovedsageligt lokalt. Derudover 
dyrker vi en niche indenfor levering til virksomheder i hele landet, der 
ønsker deres egen helt specielle øl.

Aktionærer og nytegning af aktiekapital

Randers Bryghus er et aktieselskab, hvor cirka 80 lokale virksomheder 
og privatpersoner tegner sig for aktierne.

At følge med tiden indebærer løbende udvikling af både kompetencer 
og produktionsudstyr. Derfor udbyder vi nu yderligere 1.000.000 
kroner aktiekapital, som indgår i en opgradering af bryghuset.

Som aktionær er du med i fællesskabet og støtter udviklingen af 
Randers Bryghus til glæde for os alle. Samtidig bevares byens stolte 
tradi tioner for bryggeridrift. Blandt meget andet brygger vi den ikoniske 
Buur Øl, som stammer helt tilbage fra Randers i 1400-tallet.

Som aktionær bliver du inviteret til den årlige generalforsamling med 
ølsmagning og mad. Derudover får du en attraktiv rabat på vores 
webshop og andre fordele.

Økonomi

Som for så mange andre har pandemien været en turbulent periode, 
men siden forsommeren har ordrebogen været fuld og vi brygger på 
livet løs. Vores dagligdag er travl og optimistisk. Der budgetteres med 
et driftsresultat på cirka 0 kr for 2021. Regnskabsåret 2022 forventes 
at give et beskedent positivt resultat

Tjek ind på www.randersbryghus.dk hvis du vil vide mere.
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Tegning af ny aktiekapital (emission) i Randers Bryghus A/S
Alle aktier har en pålydende værdi på 1 krone og sælges til kurs 100
i fold à 1.000 stk. Alle selskabets aktier er samme klasse (A-aktier). 
En aktie giver en stemme på generalforsamlingen.
Den nuværende aktiekapital er kr. 2.280.000 og øges med denne 
tegning op til 3.280.000. 
Der udbydes 1.000.000 aktier. Udvidelsen gennemføres hvis der 
tegnes mindst 250.000. Opnås ikke tegning af 250.000 aktier, 
reverteres emissionen og alle indbetalinger returneres, uden risiko  
eller omkostninger for investorerne.
Aktietegningen berigtiges ved aflevering af nedenstående samt 
indbetaling af tegningsbeløbet til selskabets emissionskonto i 
Sparekassen Kronjylland: 6186 - 0017860534. Husk at påføre navn.
Kontoen er spærret indtil aktietegningen er afsluttet. Selskabet 
afholder alle omkostninger hertil – uanset om aktietegningen 
gennemføres eller reverteres. 
Aktierne er navnepapirer og indføres i selskabets ejerbog.
Tegningsfristen er 15. december 2021.
Formularen udfyldes og afleveres på bryghuset eller sendes til  
bogholderi@randersbryghus.dk
Du modtager kvittering for aktietegningen, når indbetalingen er 
registreret.

Med min underskrift nedenfor samt indbetaling af den ønskede 
aktiekapital tegner jeg hermed 

aktier til kurs 100

Navn

Adresse

Postnr. og by

Telefonnr.

E-mail adresse

"

"

mailto:bogholderi@randersbryghus.dk


Bestyrelse:
Christian Fuglsang, formand
Peder Vagn Poulsen, næstformand
Christian Krogh
Søren Sørensen
Søren Fiil Paetch
Mette Bræmer-Jensen

Personale:
Henriette Jensen, adm. direktør
Jonas Jacobsen, brygmester
Niels Thomsen, brygger
Morten Pedersen, tapperiet
Flemming Bjerring, tapperiet
Kasper Venneberg, salg og administration
Heidi Knii, lager og chauffør
Cecilie Myrup Andersen, rengøring mv.

Ambassadørforeningen:
En kreds på over 150 glade randrusianere har dannet 
foreningen Ambassadørerne ved Randers Bryghus.
Ambassadørerne er en selvstændig forening, der 
har til formål at udbrede kendskabet til Randers 
Bryghus og ikke mindst øllet derfra. De er et lystigt 
folkefærd, der afholder generalforsamlinger, laksekast 
og forskellige andre arrangementer og besøg på 
bryghuset. Samtidig hjælper de bryghuset, hvor det er 
muligt blandt andet i form af praktisk hjælp og med 
arrangementer, ølsmagninger og lignende.

 Du kan læse mere på bryghusets hjemmeside: 
 www.randersbryghus.dk
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