
Segling Jorden Runt 

Välkommen att teckna 
aktier i S/Y Salsa och
Salsa Yachting AB för

med start hösten 2015
och preliminärt tillbaka

hösten 2018.

SYAB Salsa Yachting AB



Salsa Jorden Runt på 1000 dagar
Tänk att ha en båt som seglar jorden runt och jag är en del av äventyret…..
Det är ”min ” båt och jag och mina vänner hjälps åt ……
Vi har dragit vinstlotten i Världens lotteri, vi är Svenskar och uppväxta i en 
tid när Sverige hyllas som ett av världens rikaste länder. 
Det är endast vår fantasi som sätter gränserna för vad vi vill och kan göra.

Vårt mål
Vi vet att många har upplevelser, äventyr och nyfikenhet som 
starka värderingar och det styr våra mål.
Målet med detta bolag (projekt) är att vi tillsammans deltar i 
en jordenruntsegling och på vägen har vansinnigt trevligt! 
För att genomföra detta köper vi tillsammans en båt. Kapten 
med ansvar för båt och rutt under hela färden är Erik Johans-
son, 40 år som seglat Salsa (som båten heter) under 10 år i 
Medelhavet.  

Start i Medelhavet
Seglingen startar i Medelhavet september 2015. Mål i Väs-
tindien i juni 2018, den exakta rutten och längre stopp läggs 
upp gemensamt med ett års framförhållning, som underlag 
ligger en i förhand upprättad preliminär rutt. 
Som framgår av preliminära rutten kommer vi att tillbringa 
längre tid på vissa ställen, vi kallar dem mer chartervänliga 
destinationer i Karibien, Söderhavet, Thailand. Anledningen 
är dels att många vill segla i dessa vatten och att vi ska hinna 
uppleva så mycket som möjligt men också att vi måste anpas-
sa vår rutt utifrån förhärskande vindar, årstider (temperatur) 
och orkansäsonger.

Under resan
Löpande information om händelser, logg och resebrev från 
besättning samt bokning av hytter på vår resa runt jorden 
kommer att ske på www.sy-salsa.se 
Exakt positionsangivelse sker löpande på www.marinetraffic.
com 

Ekonomiska realiteter
Båten köps hösten 2014 och avseglar september 2015. 
Under 2014 seglar den med redan uppbokade gäster. 
Varje andel (10 aktier) kostar 30.000:- (fritt att köpa flera).
Då ingår sex veckors segling under tre år, enda merkostna-
den för dessa veckor är ett självkostnadspris 100:-/dag.

Priser:
•  Självkostnadspris för aktieägare under friveckorna 100:-/ 
 dygn. I självkostnadspriset ingår diesel, hamnavgifter, lön  
 till kapten och löpande underhåll, 
• Ytterligare veckor för aktieägare och närstående 4.200:- 
• Veckopris för icke aktieägare 5.250:-. 

Samtliga priser är med reservation för ev. prisändringar.

Som delägare har man också möjlighet att delta på någon av 
de längre etapperna.

Lite spelregler i samband med bokning av långa etapper:
• ”Först till kvarn”. Båten fylls upp i den ordning som 
 bokningarna kommer in.
• Blir det överbokat avgör i första hand ifall man inte 
 tidigare deltagit på någon längre etapp.
• I andra hand hur snabbt man betalt in aktiekapitalet.

Vi kommer att jobba med rabatter för dom som väljer att 
segla länge på Salsa. De två2 första veckorna är det ordinarie 
pris. Därefter;
• 3:e v. 90%  • 4:e v. 80%  •5:e v. 70%
• 6:e v. 60% • 7:e v. 50%
- Vi kommer också att jobba med ”sistaminuten-priser” med 
hyfsat lång framförhållning.

 Aktieägaravtal och emission
En kort sammanfattning av aktieägaravtalet innebär att 
Thomas Karlsson och Lars Johansson (nuvarande ägaren av 
s/y Salsa) bildat ett aktiebolag med totalt 1000 aktier med 
nominellt värde på 100:- per aktie. 
Bolaget genomför en nyemission på 600 aktier med nomi-
nellt värde på 100:- per aktie och en överkurs på 2.900:- varje 
post är på minst 10 aktier (aktiekursen 100:- x 10 aktier med 
en överkurs på 29.000:- totalt 30.000:-Skr.)

Tidplan för emissionen är 3 mars till 31 oktober 2014. 
Aktiekapitalet sätts in på Salsa Yachting AB´s BankGiro  
517-1723, märk inbetalningen med namn och att det avser 
aktiekapital.
Når inte nyemissionen minst 85% teckning innan 31 okto-
ber 2014, avbryts projektet, bolaget likvideras, aktieägarna 
återfår inbetalt belopp.

Till grund för hela projektet ligger förvärv av S/Y Salsa. 
Förutsättning är att båten genomgått godkänd besiktning 
som preliminärt genomförs på Kanarieöarna under våren 
2014. 

Köpet av S/Y Salsa genomförs under november 2014.
Efter nyemission kommer bolaget förhoppningsvis att ha 60 
delägare med 10 aktier var, Lars Johansson 510 aktier och 
Thomas Karlsson 490 aktier (totalt 1600 aktier). 

– Är det möjligt?
Vi vet inte men vi 
tycker det är värt 
ett försök!

SYAB

Salsa Yachting AB

AktiebrefAktiebref
no: 001-010 10 aktier 

som till fullo inbetalt inbetalt beloppet för andel i bolaget Salsa Yachting Aktiebolag

Aktier 10 st Aktier 
Thomas Karlsson

tillförsäkras härgenom motsvarande andel i bolaget i öferensstämmelse med lag och bolagsordning.
Umeå den 24/12 2013. Salsa Yachting Aktiebolag



Budget

Budget
Se nedanstående resultatbudget för perioden 2015-2018. 
För att inte stupa på likviditetsbrist, kommer Lars Johansson 
och av honom ägt Bolag, LJ Management AB ställa ut en 
säljrevers på 600.000:- med  5% ränta och med båten 
som säkerhet.

Båten kommer under hela resan att vara försäkrad till mark-
nadsvärde dock minst bokfört värde.

Affärsmodellen
Viktigt att notera är affärsmodellen, vi aktieägare köper 
båten. Pengar till driften ingår inte i köpet.
Driften under tre år kommer i huvudsak att finansieras 
genom att bolaget marknadsför och säljer seglingsveckor till 
betalande gäster. Möjlighet finns alltid för oss aktieägare att 
köpa till fler veckor när vi ändå gör oss omaket att åka runt 
halva jorden för en segeltur. Det är klart att vill ni ha trevli-
ga vänner ombord på båten under era veckor, sälj in det till 
vänner och bekanta.

– Är det möjligt?
Vi vet inte men vi 
tycker det är värt 
ett försök!

Välkommen ombord
Umeå/Uppsala  2014-01-12

Thomas Karlsson   Lars Johansson   Kerstin Adamsson   Erik Johansson

     2015 2016 2017 2018 Totalt 
Intäkter Avgifter externa chartergäster – 750:-/dag  650 190 140 79 1059 
(i tkr) Avgifter delägare – 6v*7dagar*100:-*60 st  22 108 72 50 252 
  Avgifter anhöriga till delägare – ex. 3v *7dgr*600:*60 66 324 216 150 756 
  Avgifter extra veckor delägare     50 50 8 108 
  Summa Intäkter  738 672 478 287 2175 
                    
Drifts- Skeppare (traktamenten, lön och sociala avgifter, resor) 250 240 240 170 900 
kostnader Diesel   25 25 20 10 80 
(i tkr)  Försäkring  20 20 21 11 72 
  Förbrukning, inventarier, rep och underhåll  135 45 45 45 270 
  Satelittelefon   30 30 30 30 120 
  Administration/bokning/hemsida/annons   75 75 75 75 300 
  Hamnavgifter   30 15 40 15 100 
  Chartermat (för besättning vid långsegling)  15 35 35 8 93 
  Övrigt  30 30 30 30 120 
  Summa drift  610 515 536 394 2055 
                    
Finansiella Ränta reverslån delägare 5% på 600  30 30 30 30 120 
kostnader                       

Resultat före avskrivning/avyttring av båt   98 127 -88 -137 0 

Budgeterat resultat S/Y Salsa – Jorden runt

Efter avslutad jordenrunt-seglats
När S/Y Salsa korsat sitt eget ”kölvatten” i Karibien hösten 
2018, fattar vi beslut hur vi ska avsluta projektet på bästa sätt.
Vi kan sälja båten och likvidera bolaget, sälja aktierna med 
tillhörande båt eller sälja båt och bolag var för sig.

Upp till 10.000 kr/aktieägare (max 620.000:-) fördelas till-
gångarna lika på delägarna oavsett aktieinnehav. 
Eventuellt överskjutande del fördelas i proportion till aktie-
innehav. Totala antalet aktier är1600 st, fördelat enl. följan-
de, 510 st Lars Johansson, 490 st Thomas Karlsson, 600 st i 
poster om 10st.

Detta material utgör grunden för tecknandet av Aktier 
och ersätter allt tidigare material.



Båten
SY Salsa är en 17 m lång segelbåt, Dufour Prestige 54.Hon är byggd för charter och 
jordenrunt-äventyr på det franska varvet Dufour. Stor luftig salong. 4-hytter med 
var sin toalett och dusch och en liten kaptenshytt framme i fören. Totala antalet 
kojer är 10 (2+2+3+3) plus kaptenshytt. Stor jolle med 10 hp motor.Dubbla försegel. 
Mycket väl underhållen eftersom den står på land under vintern och servas minst 
4 veckor varje vår innan den går på segling i Medelhavet med egen kapten under 
vår-sommar och höst. Läs gärna mer om båten och kaptenen på http://www.sy-salsa.
se

Rutten
GREKLAND september 2015 • KANARIEÖARNA november 2015  • ST LUCIA 
december 2015 • VÄSTINDIEN december 2015-maj 2016  • PANAMA maj 2016   
GALAPAGOS juni 2016  • FRANSKA POLYNESIEN juli 2016 TONGA augusti 2016 
FIDJI, VANUATU september 2016  •  DARWIN AUSTRALIEN oktober 2016 
INDONESIEN november 2016 • THAILAND december 2016- april 2017 • Båten ligger 
sedan still i Thailand maj 2017-augusti 2017 • MALDIVERNA september 2017 
MADAGASKAR oktober 2017 • KAPSTADEN november 2017 • ST LUCIA, 
VÄSTINDIEN chartersegling, januari 2018-juni 2018  

Det här vill jag inte missa!
– Drömmen för mig är att segla över Atlanten, att jag också är delaktig i en Jorden-
runt segling, den känslan är nästan overklig, det här vill jag inte missa! 
säger Nils Hörnfeldt, Hörnefors.

SYAB
Mer information 
Thomas Karlsson • 070-636 76 71 • thomas@ledarguide.se 

Lars Johansson 070-876 66 05 • lars.johansson@ljmanagement.se

Salsas Hemsida, www.sy-salsa.se


