Hur blir man delägare i en äkta vingård?
Svaret är faktiskt ganska enkelt.
Du erbjuds nu att bli aktie- och delägare i en äkta serbisk vingård. Företaget
Vingården Bacina AB äger till 100 % ett serbiskt aktiebolag, i vilket du
erbjuds att gå in som delägare genom att teckna B-aktier.
Vi har planterat ca 60 % Cabernet Sauvignon, 30 % Merlot och 10 %
Cabernet Franc. Även om vissa av oss har goda kunskaper i hur man odlar
druvor och tillverkar vin så köper vi specialkompetens av en av Serbiens
erkänt skickligaste vinmakare. Detta borgar för kvaliteten i det vin som vi
producerar.
Dolina Barrique, ett rött Bordeauxliknande vin, är vår huvudnäring. Vårt
varumärke är PB, vilket står för Podrum Bacina. Bacina är namnet på byn
där vingården ligger, ca 180 km söder om Belgrad i Serbien.
Förutom Dolina Barrique produceras Dolina Rosé. Båda dessa viner finns
idag att beställa ur Systembolagets beställningssortiment. Vinerna har fått
många goda omdömen av kända vinexperter och på vinmässor. Eftersom det
framställs av druvor från idag mycket unga vinstockar, så vet vi att vinet har
en mycket stor potential. Vi förväntar oss att det i framtiden kommer att
kunna stå sig väl eftersom vin blir allt kraftigare ju äldre stockarna blir.
Ett specialproducerat vin kommer även att tillverkas. Detta vin kommer vi
endast erbjuda bolagets delägare. En andel av en speciell serbisk druva
kommer att ingå i ett mycket högklassigt rosévin. Denna vita druva ger en
säregen smak och behaglig, kraftig doft. Ibland tillverkar vi även Riesling,
vilket även detta endast kommer att erbjudas bolagets delägare.
Just nu pågår ett projekt där vi bygger nya lokaler för både produktion och
lagring. I samband med detta kommer vi också att bygga ett antal
övernattningsrum, som vi hoppas kunna erbjuda övernattning i till våra
delägare som vill komma på besök på vingården.
För att teckna anmälan om köp av B-aktier i bolaget Vingården Bacina AB
fyller du i ett särskilt formulär. Formuläret finner du på vår hemsida i artikeln
”Anmälan om att teckna B-aktier i Vingården Bacina AB”.

