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VIKTIG INFORMATION

Vissa definitioner
Med ”Ecoclime” eller ”Bolaget” avses, beroende på
sammanhang, Ecoclime Group AB (publ), org nr
556902-1800 eller den koncern i vilken Ecoclime
Group AB är moderbolag. Med ”Memorandumet”
avses föreliggande informationsmemorandum.
Med ”Företrädesemissionen” avses erbjudandet
till Bolagets aktieägare att med företrädesrätt
teckna Units enligt villkoren i Memorandumet. Med
”Uniträtt” avses de Uniträtter som tilldelas de som
är registrerade aktieägare i Ecoclime Group AB på
avstämningsdagen för Företrädesemissionen. Med
”Unit” avses det paket av två (2) B-aktier och en (1)
teckningsoption som erbjuds i Företrädesemissionen.
Med ”Teckningsoption” avses rätt att teckna nya
aktier i Bolaget enligt Villkor för Teckningsoptioner
TO 1 2017/2018. Med ”Partner Fondkommission”
eller ”PFK” avses Partner Fondkommission AB, org.
nr 556737-7121.
Med ”Euroclear” avses Euroclear Sweden AB, org. nr
556112-8074.

Handel i aktien
Ecoclime har handlats på AktieTorget sedan februari
2014. Handelsbeteckning för aktien är ECC och
ISIN-koden är SE0005504164.

Upprättande och registrering
av Memorandumet
Detta Memorandum har inte granskats och godkänts
av Finansinspektionen. Memorandumet är undantaget från prospektskyldighet enligt 2 kap. 4 § Lag
(1991:980) om handel med finansiella instrument
beaktat att det belopp som sammanlagt ska betalas av
investerarna under en tid av tolv månader motsvarar
högst 2,5 MEUR. För Memorandumet och Företrädesemissionen gäller svensk rätt. Tvist i anledning
av detta Memorandum, Företrädesemissionen och
därmed sammanhängande rättsförhållanden ska
avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Umeå
tingsrätt ska utgöra första instans.

Varken Uniträtter, BTU, de nyemitterade aktierna
eller Teckningsoptionerna i Ecoclime Group AB
(publ) har registrerats eller kommer att registrerats
enligt United States Securities Act från 1933 enligt
dess senaste lydelse och inte heller enligt någon
motsvarande lag i någon delstat i USA. Företrädesemissionen omfattar inte personer med hemvist i USA,
Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika,
Hong Kong eller Kanada eller i något annat land där
Företrädesemissionen eller distribution av Memorandumet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller
förutsätter ytterligare memorandum, registreringar
eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk
rätt. Memorandumet får följaktligen inte distribueras
i eller till sådan jurisdiktion. Anmälan om teckning av
Units i strid med ovanstående kan komma att anses
vara ogiltig. Följaktligen får Uniträtter inte direkt
eller indirekt, utbjudas, säljas vidare eller levereras i
eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till
aktieägare med hemvist enligt ovan.

Marknadsinformation,
information från tredje part
och viss framtidsinriktad
information
Memorandumet innehåller viss historisk marknadsinformation. I det fall information har hämtats från
tredje part ansvarar Bolaget för att informationen
har återgivits korrekt. Såvitt Bolaget känner till har
inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle
göra informationen felaktig eller missvisande i
förhållande till de ursprungliga källorna. Bolaget har
emellertid inte gjort någon oberoende verifiering av
den information som lämnats av tredje part, varför
fullständigheten eller riktigheten i den information
som presenteras i Memorandumet inte kan garanteras. Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt Bolaget
känner till, väsentliga intressen i Bolaget.
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Information i Memorandumet som rör framtida
förhållanden, såsom uttalanden och antaganden
avseende Bolagets framtida utveckling och marknadsförutsättningar, baseras på aktuella förhållanden
vid tidpunkten för offentliggörandet av Memorandumet. Framåtriktad information återspeglar Bolagets
aktuella syn och förväntningar på framtida händelser
samt finansiell och operativ utveckling men är alltid
förenad med osäkerheter eftersom den avser och
är beroende av omständigheter utanför Bolagets
kontroll. Någon försäkran att bedömningar som görs
i Memorandumet avseende framtida förhållanden
kommer att realiseras lämnas därför inte, vare sig
uttryckligen eller underförstått. Bolaget åtar sig inte
heller att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av uttalanden avseende framtida förhållanden
till följd av att ny information eller dylikt som
framkommer efter tidpunkten för offentliggörandet
av Memorandumet.

Övrigt
En investering i Uniträtter är förenad med risker,
se avsnittet ”Riskfaktorer”. När investerare fattar
investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen
bedömning av Bolaget enligt detta Memorandum,
inklusive föreliggande sakförhållanden och risker.
Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare
anlita sina egna professionella rådgivare samt noga
utvärdera och överväga investeringsbeslutet.
Investerare får endast förlita på sig på informationen
i detta Memorandum samt eventuella tillägg till
detta Memorandum. Ingen person har fått tillstånd
att lämna någon annan information eller göra några
andra uttalanden än de som återfinns i detta Memorandum och, om så ändå sker, ska sådan information
eller sådana uttalanden inte anses ha godkänts av
Bolaget eller Partner Fondkommission och Bolaget
och Partner Fondkommission ansvarar inte för
sådan information eller sådana uttalanden. Varken
offentliggörandet av detta Memorandum eller några
transaktioner som genomförs i anledning härav
ska under några omständigheter anses innebära att
informationen i detta Memorandum är korrekt och
gällande vid någon annan tidpunkt än per dagen för
offentliggörandet av Memorandumet, eller att det inte
har förekommit någon förändring avseende Bolaget
efter denna dag.

att följa AktieTorgets anslutningsavtal, vilket bland
annat innebär att säkerställa att aktieägare och övriga
aktörer på marknaden erhåller korrekt, omedelbar
och samtidig information om alla omständigheter
som kan påverka Bolagets aktiekurs. Anslutningsavtalet återfinns på AktieTorgets hemsida, http://www.
aktietorget.se/CompanyListingAgreement.aspx
Utöver ovanstående är Bolaget skyldigt att följa övriga
tillämpliga lagar, författningar och rekommendationer som gäller för bolag som är listade på AktieTorget.
AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är
ett värdepappersbolag under Finansinspektionens
tillsyn. AktieTorget driver en så kallad MTF-plattform. I lagar och författningar ställs lägre krav på
bolag som är listade på MTF-plattform än på bolag
som är noterade på en så kallad reglerad marknad. En
stor del av de regler som lagstiftaren ställer endast på
reglerad marknad har AktieTorget dock infört genom
sitt noteringsavtal. AktieTorget tillhandahåller ett
effektivt aktiehandelssystem som är tillgängligt för
de banker och fondkommissionärer som är anslutna
till Nasdaq OMX Stockholm. Det innebär att den som
vill köpa eller sälja aktier som är listade på AktieTorget kan använda sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekurser från bolag på AktieTorget går
att följa på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.
se), hos de flesta internetmäklare och på hemsidor
med finansiell information. Aktiekurser finns även
att följa på Text-TV och i dagstidningar. Aktierna
som nyemitteras i denna nyemission kommer att bli
föremål för handel på AktieTorget. Styrelsen i Bolaget
avser i dagsläget inte verka för att Bolaget ska ansluta
sig till någon annan marknadsplats.

Finansiell Rådgivare
Finansiell rådgivare till Bolaget är Partner
Fondkommission AB som biträtt Bolaget i upprättandet av Memorandumet. Då samtliga uppgifter i
Memorandumet härrör från Bolaget friskriver sig
Partner Fondkommission allt ansvar i förhållande
till befintliga eller blivande aktieägare i Bolaget och
avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska
konsekvenser till följd av investerings- eller andra
beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i
Memorandumet. Partner Fondkommission är även
emissionsinstitut avseende Företrädesemissionen.

Ecoclime listat på AktieTorget

Legal Rådgivare

Ecoclime är sedan februari 2014 listat på AktieTorget.
Bolag som är listade på AktieTorget har förbundit sig

Legal rådgivare till Bolaget är Advokatfirman
Fylgia KB.
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FÖRETRÄDESEMISSIONEN
I SAMMANDRAG

Företrädesemission

Information om aktien

Registrerade aktieägare på avstämningsdagen äger
rätt att med företrädesrätt teckna Units i Företrädesemissionen. Innehav av åtta (8) aktier berättigar till
teckning av en (1) Unit bestående av två (2) nya aktier
samt en (1) vederlagsfri Teckningsoption. Härutöver
erbjuds aktieägare och allmänheten att anmäla
intresse om teckning av Units utan företrädesrätt.

Ecoclime Group ABs aktie handlas på AktieTorget
med kortnamnet

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

09 november – 21 november 2017

Företrädesemissionen är säkerställd till 70 % av
Teckningsförbindelser från huvudägaren med ett
belopp av 2,2 MSEK samt av ett garantikonsortium
uppgående till 6 MSEK. Ersättning till garantikonsortiet ska enligt garantiavtalen utgå kontant med
ett belopp om 7 procent av garanterat belopp. För
teckningsförbindelser utgår ingen ersättning.
Teckningskurs
8,40 SEK per Unit (lika med 4,20 SEK per aktie som
motsvarar ett värde på Bolaget före emission om
46,9 MSEK)
Avstämningsdag
07 november 2017. Sista dag för handel i Bolagets
aktier inklusive rätt att erhålla Uniträtter är den 03
november 2017.
Teckningsperiod
09 november – 24 november 2017

ISIN aktie: SE0005504164
ISIN betald tecknad unit: SE0010521187
ISIN Uniträtt: SE0010521179
Handel med Uniträtter

Handel med Betalda tecknade units (BTU)
Från den 09 november 2017 till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket vilket
beräknas ske under andra veckan i december 2017.

6

RISKFAKTORER

Investeringar i aktier är förenade med risktagande.
Ecoclimes verksamhet, resultat och finansiella ställning
kan påverkas negativt av ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll. Nedan anges några av de faktorer som
kan få betydelse för Ecoclimes verksamhet, resultat och
finansiella ställning. Investerare bör noggrant överväga
nedanstående riskfaktorer liksom övrig information
i Memorandumet innan beslut fattas om teckning av
aktier i Erbjudandet. De riskfaktorer som behandlas
nedan är inte framställda i prioritetsordning och gör
inte anspråk på att vara heltäckande. Det finns således
även andra risker än de som anges i Memorandumet
som kan komma att påverka Ecoclimes verksamhet,
resultat och finansiella ställning negativt. Investerare
uppmanas därför att göra sin egen bedömning av
riskfaktorer och deras betydelse för Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Verksamhet och
branschrelaterade risker
Beroende av nyckelpersoner och
medarbetare
Bolagets verksamhet är beroende av förmågan
att rekrytera, utveckla och behålla kvalificerade
medarbetare. Bolagets organisation är tills vidare
begränsad. Det kan inte garanteras att Bolaget kan
erbjuda alla nyckelpersoner tillfredsställande villkor
i den konkurrens som råder med andra bolag i
branschen eller närstående branscher. Om nyckelpersoner lämnar Bolaget kan det få negativ inverkan på
verksamheten.
Finansieringsbehov och rörelsekapital
Det kan inte garanteras att Bolaget kommer att
generera tillräckliga medel för att finansiera den
fortsatta verksamheten. Det kan inte garanteras
att Bolaget kommer att kunna erhålla erforderlig
finansiering eller att sådan finansiering kan erhållas
på för befintliga aktieägare fördelaktiga villkor. Ett

misslyckande med att erhålla ytterligare finansiering
vid viss tidpunkt kan medföra att Bolaget måste
skjuta upp, dra ner på, eller avsluta verksamheter.
Patentintrång
Bolaget innehar två viktiga patent. Om Bolaget skulle
råka ut för patentintrång eller misstänkt sådan skulle
det kunna leda till att Bolaget tvingas inleda rättsliga
processer vilket skulle tära på Bolagets finansiella och
personella resurser. En långvarig utdragen process
eller en förlust i en sådan process skulle inverka
negativt på Bolagets resultat, finansiella ställning och
framtidsutsikter.
Beroende av samarbetspartners och
underleverantörer.
Bolaget är beroende av olika samarbeten och
affärsförhållanden med etablerade marknadsaktörer.
Om någon av dessa skulle försättas i en position som
försvårar eller försenar denna parts förmåga att
uppfylla sina åtaganden inom ramen för samarbetet
eller affärsförhållandet kan detta komma att påverka
Bolagets verksamhet på ett negativt sätt. Förmågan
att hantera tillväxt I takt med att organisationen
växer behöver effektiva planerings- och ledningsprocesser utvecklas. Om Bolaget misslyckas med att
hantera en snabb tillväxttakt kan detta få negativa
konsekvenser för verksamheten och lönsamheten.
Försäljningsrisk
Det kan inte uteslutas att Bolaget genom missbedömningar, bristande marknadsföring eller konkurrenters agerande inte kommer att uppnå tillräckliga
försäljningsvolymer för att förväntad expansion
eller ekonomisk utveckling skall förverkligas. Skulle
omfattningen hos Bolagets försäljning inte utvecklas
som förväntat kan Bolagets ställning och avkastningsförmåga försämras.
Konkurrenter
Ecoclime verkar på en konkurrensutsatt marknad.
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Det kan inte uteslutas att en ökad konkurrens från
marknadsaktörer med större finansiella resurser
kan leda till minskade tillväxtmöjligheter eller att
Bolagets verksamhet på andra sätt påverkas negativt.
Osäkerhet rörande den framtida
marknadsutvecklingen
Det är styrelsens bedömning att Bolaget är verksamt
på en marknad som förväntas uppvisa fortsatt tillväxt
och goda intjäningsmöjligheter under de kommande
åren. Det kan dock inte uteslutas att marknaden
utvecklas i en för Bolaget ofördelaktig riktning på
grund av förändrade makroekonomiska faktorer,
teknisk utveckling, nya regelverk eller andra opåverkbara omvärldsfaktorer.

betydande risk i förhållande till de bolag Ecoclime
konkurrerar med. Priskonkurrens kan dock komma
från ekonomiskt starka aktörer som genom prisreduktioner snabbt försöker öka sina marknadsandelar
eller etablera sig med snarlika eller angränsande
produkter.
Begränsade resurser
Ecoclime är ett bolag med begränsade resurser
vad gäller ledning, administration och kapital. För
genomförande av Bolagets strategi är det av vikt att
dessa resurser disponeras på ett för Bolaget optimalt
sätt. Det finns risk att Bolaget misslyckas med att
använda sina resurser på ett effektivt sätt och därmed
drabbas av finansiella och verksamhetsrelaterade
problem.

Risker associerade med företagsförvärv
En uttalad strategi för Bolaget är att växa genom
förvärv. Det föreligger dock alltid en risk att företagsförvärv inte ger förväntade effekter, vilket tillfälligt
eller långvarigt kan hämma Bolagets utvecklingstakt
samt inverka negativt på Bolagets framtidsutsikter,
finansiella ställning och likviditet.
Produktionsrisk
Fabriken och produktionsutrustningen där Bolagets
produkter tillverkas kan allvarligt skadas vid till
exempel brand eller strömavbrott. Vid återtagande av
produkter kan stora kostnader uppstå, både på grund
av direkta kostnader och i form av minskat anseende.
För att öka effektiviteten ser Ecoclime löpande över
kapacitetsutnyttjandet inom tillverkningen. Att flytta
produktion från en fabrik till en annan är en komplex
process som kan medföra störningar och förseningar
i produktionen, något som i sin tur kan leda till
leveransproblem.
Forskning & utveckling
Ecoclime har investerat resurser i forskning och
utveckling och kommer även framöver att göra så.
Det finns en risk att Bolaget fattar felaktiga investeringsbeslut avseende produktutveckling, vilket skulle
hämna Bolagets utveckling och resultera i vikande
försäljning och resultat.
Risker relaterade till prissättning
I förhållande till vissa av Bolagets nuvarande och
planerade framtida produkter kan det förekomma
priskonkurrens. Enligt Bolagets bedömning är
dock priskonkurrensen än så länge inte en särskilt

Osäkerhet i framtidsbedömningar
I detta Memorandum redogör Ecoclime för Bolagets
framtidsbedömningar och antaganden som ligger till
grund för Bolagets gjorda strategiska överväganden.
Samtliga bedömningar och antaganden är styrelsens
och ledningens bästa uppskattningar av den
kommande utvecklingen. Det ska dock betonas att
framtida bedömningar och antaganden endast är just
framtida bedömningar av en tänkbar utveckling.

Aktie- och aktiemarknadsrelaterade risker
Risk förenad med allmänna
konjunkturvariationer på marknaden
Den allmänna utvecklingen på kapitalmarknaden
och konjunkturen kan från tid till annan påverka
marknadens bedömning av värdet hos Bolagets
aktier. Nedgångar i renovering eller nybyggnad
av främst kommersiella fastigheter är exempel på
faktorer som kan påverka marknadens bedömning,
och följaktligen kan värdet i en investering i Bolagets
aktie försämras.
Handel på AktieTorget
Bolagets aktie handlas på AktieTorget. AktieTorget
är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget
driver en handelsplattform (MTF), vilket inte
är en reglerad marknad. Aktier som är noterade
på AktieTorget omfattas inte av lika omfattande
regelverk som de aktier som är upptagna till handel
på reglerade marknader. AktieTorget har ett eget
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regelsystem, som är anpassat för mindre bolag och
tillväxtbolag, för att främja ett gott investerarskydd.
Som en följd av skillnader i de olika regelverkens
omfattning, kan en placering i aktier som handlas på
AktieTorget vara mer riskfylld än en placering i aktier
som handlas på en reglerad marknad.

Utdelning

Likviditet i handeln

Teckningsförbindelser och
emissionsgarantier är inte säkerställda

Likviditeten i handeln med Bolagets aktie kan vara
begränsad. Detta kan förstärka fluktuationerna
i aktiekursen. Begränsad likviditet i aktien kan
även medföra problem för en innehavare att sälja
sina aktier. Det finns ingen garanti för att aktier i
Ecoclime kan säljas till en för innehavaren vid varje
tidpunkt acceptabel kurs.
Aktieförsäljning
De styrelseledamöter som äger aktier i Ecoclime ser
sina aktieinnehav som en långsiktig placering. Det
föreligger dock risk att aktiekursen framgent kan
påverkas av att någon aktieägare säljer ett större antal
aktier.
Kursvariationer
Det finns risk att aktiekursen genomgår stora variationer. Kursvariationer kan uppkomma genom stora
förändringar av köp- och säljvolymer och behöver
inte nödvändigtvis ha ett samband med Ecoclimes
underliggande värde. Det finns risk att kursvariationer kan påverka Bolagets aktiekurs negativt.

Under den period som omfattas av den finansiella
historiken i detta memorandum har ingen utdelning
skett i Ecoclime. Inga garantier kan lämnas för att
bolagsstämma kommer att besluta om framtida
utdelningar.

Ecoclime har erhållit teckningsförbindelser och garantier om teckning i nyemissionen upp till 70 procent
av emissionsbeloppet. Dessa teckningsförbindelser
och garantier är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang, vilket
skulle kunna innebära en risk att någon eller några
av dem som har avgivit teckningsförbindelser och
emissionsgarantier inte uppfyller sina respektive
åtaganden. För det fall något eller några åtaganden
som avgivits avseende nyemission inte skulle infrias,
skulle Bolagets resultat och finansiella ställning
kunna påverkas negativt.
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INBJUDAN TILL TECKNING
AV UNITS I ECOCLIME GROUP AB
(PUBL)
Med stöd av registrerat bemyndigande från årsstämman
den 23 maj 2017 beslutade styrelsen den 23 oktober 2017
att genomföra en företrädesemission av Units (aktier och
teckningsoptioner) (“Erbjudandet”).

Teckningskursen i Erbjudandet har fastställts till
8,40 SEK per Unit, motsvarande 4,20 SEK per aktie.
En Unit består av två (2) nyemitterade aktier för 4,20
SEK per aktie, samt en (1) vederlagsfri teckningsoption. Teckningsoptionen ger rätt att teckna en (1)
nyemitterad aktie mellan perioden från och med
den 2 maj 2018 till och med den 15 maj 2018. Teckningskursen uppgår till 60 procent av volymvägd
genomsnittlig handelskurs för Bolagets aktie under
10 handelsdagar innan den 27 april 2018, dock högst
8,06 SEK och lägst 10 öre (kvotvärdet). Vid full teckning inbringar företrädesemissionen 11 734 657,20
SEK (”Emissionsbeloppet”), före emissions- och
garantikostnader som beräknas uppgå till cirka 1,4
MSEK inklusive kontant garantiersättning. Vid fullt
utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs bolaget
ytterligare lägst 139 698,30 kronor (till kvotvärdet
10 öre per aktie) och högst 11 259 682,98 kronor (till
högsta kurs 8,06 kronor per aktie), vilket genom
bägge emissioner totalt inbringar högst 22 994 340,20
kronor. Emissionskostnaden för teckningsoptionsinlösen uppgår högst till 0,3 MSEK. För aktieägare som
inte tecknar sig i Erbjudandet uppstår en utspädningseffekt om ca 27,3 procent eller 4 190 949 aktier
vid full teckning i företrädesemissionen samt vid fullt
utnyttjande av teckningsoptionerna. Anmälan om
teckning av Units ska ske under perioden 9 november
- 24 november 2017. Vid full teckning kommer aktiekapitalet att öka med sammanlagt högst 419 094,90
kronor, varav genom de nyemitterade aktierna med
högst 279 396,60 kronor och genom fullt utnyttjande
av teckningsoptionerna med högst 139 698,30 kronor.

Antalet aktier kommer att öka som högst med 2 793
966 aktier vid full teckning av företrädesemissionen
samt ytterligare 1 396 983 aktier vid fullt utnyttjande
av teckningsoptionerna.
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om 2,2
MSEK och ingått i ett avtal om icke säkerställda
emissionsgarantier om sammanlagt 6 MSEK vilket
motsvarar 70 procent Emissionsbeloppet. Emissionsgarantierna kan tas i anspråk vid bristande teckning
i erbjudandet om det totala Emissionsbeloppet
underskrider 8,2 MSEK.
Härmed inbjuds Ni, i enlighet med villkoren i detta
Memorandum, att teckna Units i Ecoclime till en kurs
om 8,40 SEK, motsvarande 4,20 SEK per aktie.

Styrelsens försäkran
Detta Memorandum har upprättats av styrelsen för
Ecoclime Group AB med anledning av Erbjudandet.
Styrelsen i Bolaget är ansvarig för innehållet i Memorandumet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit
alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa
att uppgifterna i Memorandumet, såvitt styrelsen
vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och
att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka
dess innebörd.
Umeå den 07 november 2017
Ecoclime Group AB
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BAKGRUND OCH MOTIV

Ecoclime bildades 2013 när JLO Invest AB med Lennart Olofsson som huvudägare, köpte ett konkursbo i
Vilhelmina innefattande patent, utrustning ett lager
med värmeväxlare, komfortpaneler och energikollektorer med tillhörande tillverkning. Köpeskillingen var
3 MSEK.

Att jämföra med emissionskursen i föreliggande
nyemission om 4,20 kr. Såvida företrädesemissionen
genomförs som planerat har de största aktieägarna,
som tillsammans kontrollerar mer än 50 procent
av rösterna i Bolaget, förbundit sig att rösta för den
föreslagna apportemissionen.

Nu startade ett intensivt arbete med att strama upp
verksamheten och förädla produkterna, utveckla
affärslösningarna och IPR. Nya applikationsområden
och systemlösningar togs fram. Bland annat för
återvinning av värme från spillvatten och komfortvärme i fastigheter innefattande lagring av termisk
energi (värme) och integration av lösningarna med
geoenergi och fjärrvärme, under begreppet “Cirkulära energisystem”. Det är detta som rönt stort intresse
från fastighetsägare och lett till avtalet med Fortum
Värme och samarbetet med Skanska.

År 2014 listades Bolaget på AktieTorget i samband
med en nyemission. I februari 2017 beslutade
styrelsen att anta en accelererad tillväxtstrategi
innefattande förvärv och licenssamarbeten. I juni
förvärvades det första företaget enligt strategin till
ca 4 x EBITDA med en kombination av kontanter
och aktier. Redan i Q2 och Q3 har strategin visat bra
resultat i omsättning och vinst. Avsikten är nu att
fortsätta på den inslagna vägen. Flera förvärvskandidater är identifierade. Bolaget är idag kassaflödespositivt. Föreliggande nyemission inklusive
inlösen av teckningsoption i maj 2018 kommer, ifall
de fulltecknas, kunna tillföra de utökade resurser som
Bolaget behöver för att fullfölja sin beslutade accelererade tillväxt. De tillförda medlen ska i huvudsak
användas för expansion genom förvärv. Bolagets
största aktieägare JLO Invest AB har i föreliggande
nyemission lämnat en teckningsförbindelse att med
företräde teckna 261 905 units (motsvarande 503 810
aktier och 261 905 teckningsoptioner) för 2,2 MSEK
genom kvittning.

Samtidigt med köpet av konkursboet 2013 köptes
även fabriksfastigheten och produktionsanläggningen. Denna ägs och förvaltas i det av JLO Invest AB
indirekt majoritetsägda Celsium Facility Partners
AB som hyr ut anläggningen till Ecoclime. Den 31
oktober 2017 kallades till en extrastämma i Ecoclime
för att besluta om att apportförvärva Celsium Facility
Partners AB innehållande fastighet, maskiner och
inventarier för en köpeskilling av 25 MSEK, att
jämföras med att det investerats mer än 40 MSEK i
anläggningen och att den är försäkrad för 50 MSEK
vilket framgår av en extern “fairness opinion” (som
i sin helhet är publicerad på företagets hemsida).
Köpeskilling erläggs av Ecoclime med nya A-aktier
till priset 7 kr samtidigt som alla nu utgivna aktier
blir B-aktier. Förutsatt stämmans godkännande.

Umeå i november 2017
Styrelsen
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VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN
HAR ORDET

Behovet av att minska användningen av fossila bränslen och
utsläpp av växthusgaser har aldrig varit större. Globala avtal och
marknadskrafter, inom främst EU, Kina, Indien och USA, skapar stor
efterfrågan på nya lösningar som kan ta oss närmare en hållbar
framtid. Fastigheter är ett särskilt prioriterat område då de idag
förbrukar mer än en tredjedel av världens totala energi. Ecoclime
Group har teknologier och strategier som positionerar företaget som
en ledande aktör på denna marknad – en marknad som redan
idag är gigantisk.
Grundprincipen i Ecoclimes cirkulära energisystem
är lika enkel som genial med utgångspunkt i
termodynamikens första huvudsats – den så kallade
energiprincipen. Den säger att: ”Energi inte kan
förbrukas eller förstöras, den kan endast omvandlas”.
På basis av principen återvinner, lagrar och utvinner
vi den termiska energi som redan tillförts och
använts i fastigheter och processer. Det inkluderar
värme från apparater, maskiner, lampor, avlopps- och
komfortventilationssystem. Energin kan återanvändas
för antingen komfortvärme eller tappvarmvatten. I
system kan den även kombineras med geo- eller bioenergi som ursprungligen fått sin värme från solen.
Ecoclimes lösningar minskar därmed behoven av
köpt energi kraftigt vilket leder till kraftigt minskade
utsläpp av växthusgaser. Vi gör det på ett smartare
sätt, till lägre energi- och investeringskostnader för
fastighetsägaren.
Efter snart 5 år av intensiv produktutveckling och
testning av våra produkter, system och tjänster,
tillsammans med olika energi- och fastighetskunder,
har vi under 2017 inlett vår accelererade tillväxtstrategi. Som ett första steg bildade vi under våren 2017
Ecoclime Comfort Energy Sweden AB med ansvar
för etablering av vår försäljnings- och licensverksamhet i Sverige. Därefter genomförde vi det första företagsförvärvet av en installatör av inomhuskomfort,

som ska resultera i etablering av våra system
för inomhuskomfort i Mälardalsregionen.
I början av september tecknade vi även ett
avtal med Europas största fjärrvärmebolag Fortum Värme, om ett strategiskt
samarbete i Stockholm.
Samarbetet med Fortum Värme
innebär att vi redan i början av 2018
bör genomföra ett förvärv av ett energiprojekteringsföretag. Enligt ett av de
scenarier som vi utvärderat, bör vi därmed
nå en omsättning om cirka 70 MSEK under
2018, att jämföras med nuvarande årstakt om 45
MSEK och 2016 års 8 MSEK. Med ytterligare 4 st
förvärv under kommande tre år och etableringar
på tre svenska lokalmarknader erhålls en omsättningsökning i gruppen till mer än 350 MSEK
med en EBIT om 11%. Ska vi förverkliga det här
scenariot krävs dock ytterligare kapitaltillskott som
kan möjliggöras bland annat genom en kombination
av tillskott av eget kapital, säkerställda banklån och
efterställda lån.
Försäljningstillväxten ska åstadkommas genom
organisk tillväxt om 20% per år vilket ger ca 15
MSEK 2018, 30 MSEK 2019, 64 MSEK 2020.
Resten ca 250 MSEK av omsättningstillväxten
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ska åstadkommas genom förvärv som finansieras
till ca 40 procent med eget kapital och till 60 procent
med lån av olika slag. Eget kapital kan tillkomma
genom riktade emissioner och företrädesemissioner.
Lånedelen tillförs genom en kombination av säkerställda lån från banker som kan inbegripa Europeiska
Investeringsbanken EIB (med vilka samtal inletts
och ansökan planeras) och efterställda lån såsom
säljarreverser.
Vi genomför denna nyemission för att ta nästa steg
i den utstakade tillväxtplanen. Genom att integrera
fjärrvärme, geoenergi, solenergi, komfortvärme
och komfortkyla med spillvattenvärmeåtervinning
och energiackumulering i cirkulära energisystem
i större fastigheter, öppnas en avsevärt större
marknad för våra systemprodukter, men även för
licenssamarbeten. På basis av det första konkreta
samarbetet via Fortum Värme når vi redan 75% av
fjärrvärmemarknaden i Stockholmsregionen, där
våra systemlösningar ska bidra till ambitionen att
optimera energiförsörjningen och klimatnyttan i
regionen.

I samband med nyemissionen sammanför vi även all
IPR och den produktionsanläggning som utgör den
teknologiska kärnan i verksamheten, förutsatt att
nyemissionen kan genomföras som planerat. Med allt
samlat under en ägare kan vi påbörja förberedelserna
för etablering och licenssamarbeten även internationellt – något vi redan fått ett antal propåer och
erbjudanden kring.
......................................................................
Lennart Olofsson,
Verkställande Direktör
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Units

Teckningstid

Företrädesemissionen genomförs genom utgivande
av Units. En (1) Unit består av två (2) nyemitterade
aktier i Ecoclime Group AB och en (1) vederlagsfri
Teckningsoption av serie TO 1. Teckning kan endast
ske i hela Units, innebärande att aktier eller Teckningsoptioner inte kan tecknas var för sig.

Anmälan om teckning av Units genom utnyttjade av
Uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning
under perioden mellan den 09 november och den 24
november 2017. Observera att Uniträtter som inte utnyttjas blir ogiltiga efter teckningstidens utgång och
förlorar därmed sitt värde. Outnyttjade Uniträtter
kommer att avregistreras från respektive aktieägares
VP-konto utan avisering från Euroclear.

Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 07 november
2017 är registrerad som aktieägare i Ecoclime Group
AB äger rätt att med företrädesrätt teckna Units i
Företrädesemissionen. Innehav av åtta (8) aktier berättigar till teckning av en (1) Unit. Härutöver erbjuds
aktieägare och allmänheten att anmäla intresse om
teckning av Units utan företrädesrätt.

Teckningskurs
Teckningskursen är 8,40 SEK per Unit (4,20 SEK
per aktie). Courtage utgår ej. Detta motsvarar ett
bolagsvärde före emission om 46,9 MSEK.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av
vem som är berättigad att erhålla Uniträtter är den 07
november 2017.

Uniträtter
Rätten att teckna Units med företrädesrätt utövas
med stöd av Uniträtter. För varje befintlig aktie i
Ecoclime Group AB som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) Uniträtt. Åtta (8) Uniträtter
berättigar till teckning av en (1) Unit.

Information till
förvaltarregistrerade aktieägare
De aktieägare som på avstämningsdagen är förvaltarregistrerade hos bank eller fondkommissionär
erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear.
Teckning och betalning avseende förvaltarregistrerade aktieägare ska ske i enlighet med anvisningar från
respektive bank eller fondkommissionär.

Information från Euroclear
Sweden med anledning av
Erbjudandet
Direktregistrerade innehav
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som
på ovannämnd avstämningsdag var registrerade
i den av Euroclear Sweden för Bolagets räkning
förda aktieboken och som äger rätt att teckna Units
i Erbjudandet, erhåller följande dokument från
Euroclear Sweden:
•

Sammanfattning

•

en emissionsredovisning med bifogad förtryckt inbetalningsavi,

Handel med Uniträtter

•

en särskild anmälningssedel med bifogad icke
ifylld inbetalningsavi, samt

Handel med Uniträtter kommer att ske på AktieTorget från och med den 09 november 2017 till och
med den 21 november 2017. Uniträtterna kommer att
handlas under kortnamnet UR 171107 med ISIN-kod
SE0010521179.

•

en anmälningssedel för teckning av Units utan
företrädesrätt.

Av den förtrycka emissionsredovisningen framgår
antalet erhållna Uniträtter. Den som var upptagen
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i den till aktieboken anslutna förteckningen över
panthavare med flera underrättas separat. VP-avi
som redovisar registreringen av Uniträtter på
aktieägarens VP-konto kommer inte skickas ut.

Teckning med stöd av
Uniträtter
Teckning med stöd av Uniträtter ska ske genom
kontant betalning senast den 24 november 2017.
Teckning genom kontant betalning ska antingen
göras med den förtryckta inbetalningsavin som
medföljer emissionsredovisningen eller med den
inbetalningsavi som är fogad till den särskilda
anmälningssedeln enligt nedanstående alternativ.
Aktieägare vars innehav i Ecoclime Group AB är
förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare
erhåller varken emissionsredovisning eller särskild
anmälningssedel. Teckning och betalning ska då
istället ske i enlighet med anvisningar från respektive
förvaltare.
1. I det fall exakt samtliga på avstämningsdagen
erhållna Uniträtter utnyttjas för teckning av Units
ska endast den förtrycka inbetalningsavin användas
som underlag för teckning genom kontant betalning.
Särskild anmälningssedel ska ej användas.
2. I det fall Uniträtter förvärvas eller avyttras, eller
ett annat antal Uniträtter än vad som framgår av
den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas
för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln
användas som underlag för teckning genom kontant
betalning. Anmälning om teckning genom betalning
ska ske i enlighet med anvisningar på den särskilda
anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin
ska därför inte användas.
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel
kan komma att lämnas utan avseende. Särskild
anmälningssedel kan erhållas från Partner Fondkommission per telefon eller e-post. Ifylld anmälningssedel i samband med betalning ska skickas per post eller
lämnas på nedanstående adress och vara Partner
Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 den
24 november 2017. Anmälningssedlar som skickas
per post bör avsändas i god tid för att säkerställa
ankomst före angivet sista datum. En (1) särskild
anmälningssedel kommer att beaktas. För det fall fler
än en (1) särskild anmälningssedel insändes kommer
den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende.

Partner Fondkommission AB
Ärende: Ecoclime Group AB
Lilla Nygatan 2
SE-411 09 Göteborg
Tel: +46 31 761 22 30
Fax: +46 31 711 11 20
E-post: info@partnerfk.se

Teckning utan stöd av
Uniträtter
Teckning av Units utan stöd av Uniträtter sker
under samma period som teckning av Units med
stöd av Uniträtter, det vill säga från och med den 09
november till och den 24 november 2017. Anmälan
om teckning utan företrädesrätt sker genom att
”Anmälningssedel för teckning av
Units utan stöd av Uniträtter” ifylls, undertecknas
och skickas till Partner Fondkommission på adress
enligt ovan. Anmälningssedeln kan erhållas från
Partner Fondkommission per telefon, e-post eller
genom att ladda ned den från Bolagets hemsida.
Ingen betalning ska ske i samband med ansökan om
teckning utan företrädesrätt, utan sker i enlighet med
vad som anges nedan. Anmälningssedeln ska vara
Partner Fondkommission tillhanda senast klockan
15:00 den 24 november 2017. Anmälningssedlar
som skickas per post bör avsändas i god tid för att
säkerställa ankomst före angivet sista datum. En (1)
anmälningssedel kommer att beaktas. I det fall fler
än en (1) anmälningssedel insändes kommer den
sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar
kommer således att lämnas utan avseende.
Observera att anmälan är bindande.

Tilldelning vid teckning utan
stöd av Uniträtt
För det fall inte samtliga Units tecknas med stöd av
Uniträtter kan styrelsen besluta om fördelning av
Units som inte tecknats med stöd av Uniträtter inom
ramen för emissionens högsta belopp.
Tilldelning ska därvid ske (i) i första hand till
personer som tecknat Units med stöd av Uniträtt,
och vid överteckning ska tilldelning ske pro rata i
förhållande till det antal Units som sådana personer
tecknat med stöd av Uniträtt, (ii) i andra hand till
personer som tecknat Units utan stöd av Uniträtt,
och (iii) slutligen till garanter som till Bolaget ställt ut
garantiåtaganden avseende Företrädesemissionen.
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Bekräftelse om tilldelning och
betalning av tilldelade Units
utan företrädesrätt
Besked om eventuell tilldelning av Units tecknade
utan företrädesrätt lämnas genom översändande
av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota.
Betalningen ska erläggas senast tre (3) bankdagar
efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den vilken inte erhållit tilldelning.
Erlägges ej likvid i rätt tid kan Units komma att
överlåtas till någon annan. Skulle försäljningspriset
vid sådan överlåtelse komma att understiga priset
enligt Erbjudandet, kan den vilken ursprungligen
erhållit tilldelning av dessa Units komma att svara
för hela eller delar av mellanskillnaden. Tilldelning
är inte beroende av när under anmälningsperioden
anmälan inkom. I händelse av överteckning kan
tilldelning utan företräde komma att utebli eller ske
med ett lägre antal Units än vad anmälan avser.

Information till utländska
aktieägare
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej
aktieä¬gare bosatta i USA, Kanada, Japan, Nya
Zeeland, Hong Kong, Sydafrika och Australien eller
annat land där deltagande i Företrädesemissionen
helt eller delvis är före-mål för legala restriktioner)
och vilka äger rätt att teckna i Företrädesemissionen,
kan vända sig till Partner Fond¬kommission enligt
ovan för information om teckning och betalning.

Betald Tecknad Unit (BTU)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear
så snart detta kan ske, vilket normalt innebär upp
till tre bankdagar efter betalning. Därefter erhåller
tecknare en VP-avi med bekräftelse att inbokning
av betalda tecknade units (BTU) skett på tecknarens
VP-konto. Aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat via depå hos bank eller fondkommissionär
delges information från respektive förvaltare. Betalda
tecknade units kommer att handlas under kortnamnet BTU 171107 med ISIN-Kod SE0010521187

Handel med BTU
Handel med BTU kommer att ske på AktieTorget
från och med den 09 november 2017 till dess att
Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Leverans av aktier och
Teckningsoptioner
BTU kommer att ersättas av aktier och Teckningsoptioner så snart Företrädesemissionen har
registrerats av Bolagsverket. Efter denna registrering
kommer BTU att bokas ut från respektive VP-konto
och ersättas av aktier och Teckningsoptioner utan
särskild avisering. Ombokning av BTU och leverans
av Teckningsoptioner beräknas ske under december
2017. Teckningsoptionerna kommer att upptas till
handel på AktieTorget med ISIN nr SE0010546721.

Offentliggörande av
Företrädesemissionens utfall
Utfallet i Företrädesemissionen kommer att offentlig¬göras genom pressmeddelande, vilket beräknas
ske inom en vecka efter att teckningstiden har
avslutats. Pressmeddelandet kommer finnas tillgängligt på Bola¬gets hemsida www.ecoclime.com samt
på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se.

Rätt till utdelning
De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första
gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har
registrerats hos Bolagsverket, under förutsättning att
de nya aktierna blivit registrerade och införda i den
av Euroclear förda aktieboken på avstämningsdagen
för sådan utdelning. Aktier som emitterats efter
teckning med stöd av Teckningsoptioner av serie TO
1 berättigar till utdelning som inträffar efter det att
teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien
upptagits som interimsaktie i Bolagets aktiebok.

Övrig information om
Företrädesemissionen
Styrelsen för Ecoclime Group AB äger rätt att en eller
flera gånger förlänga den tid under vilken anmälan
om teckning och betalning kan ske. En eventuell
förlängning av teckningstiden offentliggörs genom
pressmeddelande. Pressmeddelandet kommer
att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.
ecoclime.se samt på AktieTorgets hemsida www.
aktietorget.se.
För det fall ett för stort belopp betalats in av en
teck¬nare för emitterade Units kommer Bolaget
att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas.
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Teckning av emitterade Units är oåterkallelig och
tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en
teckning av emitterade Units. Om teckningslikvid
inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på ett
felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att
lämnas utan beaktade eller teckning komma att
ske med ett lägre belopp. Betalad likvid som inte
ianspråktagits kommer i så fall att återbetalas.

Villkor för Teckningsoptioner i
sammandrag
Teckningsoptioner utnyttjas genom att korrekt ifylld
och undertecknad anmälningssedel sänds till anvisat
emissionsinstitut, samtidigt som betalning sker enligt
den instruktion som anges på anmälningssedeln.
Observera att om Teckningsoptionerna är förvaltarregistrerade ska anmälan om teckning samt betalning ske genom och i enlighet med instruktioner från
aktuell förvaltare. Interimsaktier avseende aktier
tecknade med stöd av Teckningsoptioner kommer att
levereras till tecknarens VP-konto så snart detta kan
ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter
att anmälan om utnyttjande av Teckningsoptioner
har kommit emissionsinstitutet tillhanda. Interimsaktier omvandlas sedan till aktier efter genomförd
registrering hos Bolagsverket. Såväl teckningskurs
som det antal aktier som varje Teckningsoption
berättigar till teckning är föremål för sedvanliga
omräkningsvillkor. Dessa innebär i korthet att
innehavare av Teckningsoptioner ska kompenseras
för vissa åtgärder från Bolagets sida, till exempel
fondemission, nyemission med företrädesrätt för
aktieägarna och inlösen av aktier. Vidare kan under
vissa förhållanden, t.ex. vid fusion eller likvidation, en
tidigare sista dag för nyttjande av Teckningsoptioner
komma att fastställas. Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna framgår under avsnittet ”Villkor för
Teckningsoptioner TO 1 2017/2018”.
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MARKNAD, STYRKOR OCH
KONKURRENSFÖRDELAR

strategi är dock än så länge att fokusera på en snabb
etablering i Sverige innan internationella aktiviteter
inleds. Den aktivitet av internationell karaktär som
planeras i närtid är ett finansiellt samarbete med
Europeiska Investeringsbanken - EIB.

Planerad accelererad tillväxt
Nyckelmarknader som driver efterfrågan

Positionerad för en växande
global efterfrågan
De globala klimatförändringarna är en realitet som
ställer krav på snabba åtgärder inom en rad sektorer.
Fastigheter använder mer än en tredjedel av världens
energi vilket gör branschen till ett prioriterat område
för att minska utsläppen av växthusgaser. Politiska
beslut inom såväl EU som FN och en rad länder som
exempelvis Kina och Indien, ställer krav på en snabb
omställning och därmed behovet av nya lösningar.
Sverige ligger i framkant med beslutet att vara
fossilfritt år 2050 – utan att använda kärnkraft som
alternativ. Gigantiska investeringar görs redan idag i
klimatsmarta teknologier, men marknaden förväntas
fortsätta växa snabbt.
Ecoclime har positionerat sig för den här utvecklingen med unika teknologier och lösningar för energiförsörjning och inomhuskomfort som är marknadens
mest klimatsmarta och konkurrenskraftiga. Fastighetsägare kan minska utsläpp av växthusgaser med
100% om de väljer en grön totalenergilösning med
Ecoclime. Samtidigt kan de minska kostnader och
skapa lönsammare fastigheter – ett grundfundament
i Ecoclimes affärsmodell.
Intresset från externa aktörer har, i och med introduktionen av cirkulära energisystem, ökat markant
under 2017, inte minst från större energibolag i
Sverige. Två av dem är verksamma på den europeiska
marknaden, där det finns planer för olika former av
affärssamarbeten som inkluderar Ecoclime. Bolagets

Styrelsen i Ecoclime gjorde 2016 bedömningen
att bolagets teknologiska försprång, gynnsamma
produktmarginaler och IPR:er utgör en stark grund
för att bolaget bör planera för en snabbare tillväxt. I
februari 2017 beslutade styrelsen att inleda genomförandet av en ny tillväxtstrategi innefattande förvärv,
integration av systemprodukter och licensförsäljning.
Etableringen startade med förvärvet av Flexibel
luftbehandling AB samt ett strategiskt samarbete
med Fortum Värme AB samägt med Stockholm
stad, med syftet att bland annat nyttja spillvärme
för att utjämna belastningen i fjärrvärmenäten och
möjligheterna att nyttja Ecoclimes olika lösningar för
återvinning och distribution av komfortenergi.
Scenarios omsättning 6 st förvärv t o m 2020
Scenarios omsättning 6 st förvärv t.o.m. 2020
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Framgångsfaktorer för den fortsatta tillväxten:
•

Förvärv av projekterings- och installationsföretag på lokala marknader som delfinansieras genom riktade nyemissioner till säljaren

•

Integration av Ecoclimes produkter och
affärsmodeller på de förvärvade bolagens
marknader

•

Fortsatt effektiv drift av verksamheten, höga
täckningsbidrag för produkterna och åtföljande goda kassaflöden

•

Medfinansiering från aktiemarknaden och
finansiella partners som EIB, bank och finansinstitut

Historiskt avspeglar sig goda produktmarginaler
och effektiv drift i bolagets relativt låga andel
balanserade immateriella tillgångar i relation till den
stora mängden nya innovativa systemprodukter som
utvecklats tillsammans med kunder. Utvecklingen av
det omfattande produktprogrammet, som idag utgör
basen för Ecoclimes cirkulära energisystem, har till
största delen finansierats genom kundprojekt och
“mjuka pengar”.
Bolaget har utvärderat tre scenarier som underlag
för tillväxtstrategin baserade på olika marknadsförutsättningar avseende försäljning och finansiering.
De beskrivs under stycket VD har ordet. Cirka 70 %
av tillväxten ska ske via de förvärvade bolagen som
kan öka sina marginaler från nuvarande 8 % till 15 %.
Återstående 20 % kommer i kärnverksamheten vars

produktmarginaler idag varierar mellan 20 - 75 %.
Omkostnaderna för den planerade strategin påverkar
gruppens rörelsemarginal som år 3 bedöms kunna
uppgå till 11 %. Ett delmål är att under de tre åren
lägga grunden för ett kassaflöde som möjliggör en
expansion internationellt.

Produktionsanläggning och IPR
Ecoclime hyr idag den fastighet om 2000 m2 och
den unika automatiserade produktionslinje i vilken
Ecoclimes ETX-värmeväxlare tillverkas. Anläggningen har av finansiella skäl under Ecoclimes första år
ägts via bolag av huvudägarna i Ecoclime. Anläggningens utrustning värderades 2014 av en extern
värderingsman till 33 MSEK. Kostnaden för att sätta
upp en motsvarande helt ny anläggning exklusive
fastighet kalkylerades år 2015 till 60 MSEK. Anläggningen är försäkrad för 50 MSEK och fastigheten om
2000 m2 är fullvärdesförsäkrad.
Enligt föreslagen apport som säkerställer Ecoclimes
framtida exploatering av anläggningen, avser bolaget
att förvärva anläggningen för 25 MSEK till priset 7
kr/A-aktie. Anläggningen har kapacitet att producera
ETX-värmeväxlare till en försäljningsvolym överstigande 200 MSEK i kundledet.
Även de patent som innefattar basen i ETX-teknologin ägs av huvudägarna till Ecoclime. Under
de inledande åren av utvecklingsinsatser uppläts
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livslånga licenser till Ecoclime som därefter finansierat
upprätthållandet av patenten.
För att säkerställa bolagets fortsatta utveckling på
andra marknader, där det kan bli aktuellt att etablera
produktionskapacitet, har ägarna av anläggning och
IPR i samråd med Ecoclimes styrelse beslutat att i
samband med apporten av anläggningen enligt ovan,
överlåta all IPR till Ecoclime.
Vid kassaflödespositiva förvärv siktar Bolaget på eget
kapital/lån i 35%/65% relation. Lån i kombination
av säkrade och efterställda lån från banker och EIB
(Europeiska investeringsbanken).

Fabrik med produktionsanläggning

Ett kompetent och erfaret team
Ecoclimes operativa team av huvudägare och styrelse
har bred och omfattande kompetens. De har även en
framgångsrik historik av att starta och etablera nya
företag samt att integrera företagsförvärv. Samtliga
medverkande i det operativa teamet har etablerat
flera framgångsrika bolag. OMX- noterade Duroc,
EoN:s Totalel samt Adven Värme och rekonstruktionen av Bilfrakt Bothnia är några av fler än 20-talet
framgångsrika exempel där teamets medlemmar
haft ledande roller. Flera styrelseledamöter har
rekryterats på basis av erfarenhet från ledande
positioner inom bygg-, energi-, myndighets- eller
finansbranschen.

Marknadens drivkrafter och
volymer
Inom villamarknaden i Sverige har energieffektivisering utvecklats relativt snabbt och det är främst
värmepumpar som stått för den stora andelen.
Därtill har Sverige en mycket hög andel fjärrvärme
för uppvärmning av bostadsfastigheter. Fjärrvärme
har relativt fossila bränslen 2-3 gånger lägre utsläpp
av växthusgaser. Däremot har utvecklingen av
energieffektivisering i kommersiella fastigheter och
bostadsfastigheter varit betydligt långsammare än
i småhusmarknaden. Inom EU och i Sverige riktas
nu allt starkare krav på energieffektivisering av de
här fastigheterna. Från och med 2020 gäller nya
kraftfullare krav som kommer att gynna Ecoclimes
cirkulära energilösningar, inte minst i kombination
med fjärrvärme och bergvärme. Det är i detta
marknadssegment för energieffektivisering som
Ecoclime Group nu positionerar sig alltmer och fyller
ett stort tomrum som tillsammans med kraven på
bättre inomhuskomfort blir alltmer drivande, inte
minst när det gäller kommersiella fastigheter.

Automatiserad tillverkningsprocess med hög kapacitet

Ecoclimes inomhuskomfortlösningar siktar främst in
sig på ROT-marknaden för kontorsfastigheter byggda
före 1990. De utgör 85% av hela det kommersiella
kontorsfastighetsbeståndet. Främsta fokuset rör
fastigheter byggda från 1940 och framåt vilka utgör
75% av totalmarknaden. Den marknad som Ecoclime
huvudsakligen riktar in sig på är centrumbildningar i
universitetsregionerna.
Marknadsvolymerna för cirkulära energisystemslösningar har kartlagts på basis av data från SCB,
Energimyndigheten och branschinstituten. Det har
skett via två externa analyser, dels av energimarknadsföretaget Xelevate, dels via ett studentprojekt vid
Umeå Universitet. Bägge analyserna pekar ut samma
marknadsvolymer.
För dotterbolaget Evertech är marknaden betydligt
bredare med inriktning på såväl kommersiella
fastigheter som bostadsfastigheter. I Sverige bor
4,2 miljoner personer i flerbostadsfastigheter. De
konsumerar tappvarmvatten och värmer vatten för
8 miljarder SEK årligen. Därtill ska värmeförbrukningen adderas som i de här fastigheterna är mer än
4 gånger tappvarmvattenförbrukningen. I Sverige
spolas årligen värme till en kostnad överstigande 20
miljarder kronor ut ur fastigheter via avloppsvattensystemen. Denna värme kan till stor del återvinnas i
avloppssystemen via två av bolagets systemlösningar.
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Everterm-systemen kan även utvinna sjövärme som
omvandlas till högvärdig värme och distribueras till
fastigheter. För återvunnen värme i de fastigheter
som ska ROT-renoveras, främst i miljonprogrammet.
För geoenergilösningar i bostadssektorn är Ecoclimes största marknader de fastigheter som ligger nära
vatten (100 - 500 meter). De här marknaderna har
dels kartlagts med utgångspunkt från energiförbrukning av tappvarmvatten och värme, dels på basis av
energieffektiviseringsbehoven.
Analyserna av marknaden visar oberoende av
varandra följande årliga marknadsvolymer:
Ecoclime
ROT-marknad komfortprodukter
inomhus

3 500 MSEK

Evertech
Varmvatten och värmeförsörjning

11 000 MSEK

Varje produktsegment av komfortprodukter och
återvinningsprodukter är kartlagda på detaljnivå. På
3-5 års sikt är det inte marknadens drivkrafter och
volym utan främst kassaflödet som kommer att vara
avgörande för tillväxten i verksamheten.
Komfortlösningar för fastigheter och lokaler
Redan från starten 2014 fokuserade Ecoclime på
ROT-marknaden för äldre fastigheter där behovet av
smarta komfort- och energieffektiviseringslösningar
är störst.
I denna marknad har Ecoclime redan påbörjat
etableringen och riktat in sig på flera ledande
fastighetsägare med referenskunder och installationer av mer än 30 000 m2 komforttak, innefattande
projektering, komfortpaneler och rumsstyrningar.
Från och med andra halvåret 2017 ökas insatserna på
den här marknaden, via det nybildade dotterbolaget
Ecoclime Comfort Energy Sweden AB och det
förvärvade Flexibel Luftbehandling AB.

Globala marknaden
Marknaden i Sverige är stor nog för att Ecoclime ska
kunna expandera och nå en finansiellt stark position
innan en internationell expansion inleds enligt de
scenarier som visas på annan plats. En internalisering
bör ske på basis av starka kassaflöden i Sverige, främst
med inriktning mot marknader som är likartade den
svenska. Företaget har även inlett kartläggningen
av tänkta geografiska marknader. Formerna för
etablering på olika marknader kan komma att variera
och antingen ske i form av strategiska allianser eller
med egna etableringar.
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VERKSAMHETSBESKRIVNING

Ecoclimes mål är att bli ett ledande globalt teknikbolag som kan
erbjuda ekonomiskt hållbara lösningar på några av de största
klimatpåverkande utmaningarna i fastighetsbranschen. Nu väntar
framförallt marknadslansering och marknadsetablering på den
svenska marknaden där intresset för Ecoclimes produkter och
cirkulära energisystem ökar i snabb takt. Ecoclime ser 2017-2018
som genombrottsår.

Ecoclime har sedan starten 2013 konsekvent följt en
plan baserad på några avgörande punkter:
•

En marknadsanalys som visat att
ETX-värmeväxlarna har unik energifunktion
och kan tillverkas och integreras i energisystem till en lägre kostnad än konkurrerande
produkter.

•

Marknadens behov av lönsamma hållbara
alternativ till rådande energisystemlösningar,
särskilt vid energieffektivisering i större fastigheter och återvinning av värme från bland
annat avloppsvatten och komfortvärme/-kyla.

•

Energieffektivisering, energioptimering och
kraven på bättre inomhuskomfort alltmer
kommer att integreras med varandra i takt
med ökad digitalisering.

•

Egenskaperna hos ETX-värmeväxlarna, och
systemprodukter baserade på dem, ger större
kundnytta vid energieffektivisering och komfortventilation än konkurrerande lösningar.

•

Utveckling finansierad av och bedriven i nära
samverkan med kunder är en viktig grund för
framgångsrik marknadsetablering av komfortoch energisystemprodukter, cirkulära energisystem och därtill hörande affärslösningar.

2017 beslutade Ecoclime att starta genomförandet
av en tillväxtstrategi innefattande omvandlingen till
teknikbolag som, vid sidan om förvärv av Flexibel
Luftbehandling AB och vertikal produktintegration, innefattar en genomarbetad IPR-strategi,
affärserbjudanden, produkter, tillverkning, patent

och marknader. Som ett led i strategin tecknades
nyligen ett strategiskt samarbete med Sveriges största
fjärrvärmeleverantör Fortum Värme.
Som ett resultat av flera års utveckling och testning,
tillsammans med prioriterade kunder, kunde
Ecoclime, som första företag i världen, under 2017
erbjuda cirkulära energisystem. En kombination av
unika tekniska lösningar, baserade på den till delar
patenterade ETX-teknologin, som kan kan minska
växthusgasutsläppen relaterade till en fastighet med
upp till 100%.
Fortum Värme och Europeiska
investeringsbanken – EIB
Vid sidan om samarbetet med Fortum Värme, som
kräver att Ecoclime kortsiktigt bygger upp installationskapacitet i Stockholmsregionen, har bolaget
även fått ett finansieringserbjudande från Europeiska
investeringsbanken. Erbjudandet gäller ett finansieringssamarbete för att möjliggöra uppskalning och
snabbare etablering av Ecoclime på fler marknader
genom nya referensinstallationer av cirkulära
energilösningar – något som skulle bidra till EU:s
klimatmål. Ansökan om medfinansiering från EIB
kommer att ske efter nyemssionens genomförande.
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Ett långsiktigt finansiellt samarbete med EIB, med
start andra halvåret 2018, kräver även förberedelser
för en rad insatser från bolaget. Bland annat
utarbetande av finansiellt prospekt, genomförande
av förhandlingar och Due Diligence som kräver
ytterligare finansiella investeringsresurser vid sidan
om det operationella kassaflödet enligt nedan:

Actionplanen som följd av nyemissionen
Baserat på Ecoclimes tillväxtstrategi har bolaget
gjort bedömningen att det här sker effektivast genom
minst ett förvärv av en etablerad aktör inom energiprojektering under våren 2018. Den nya aktören kan
då, tillsammans med det redan gjorda förvärvet av
Flexibel luftbehandling, bilda en bas och en referens
för hur en installations- och servicekapacitet mest
effektivt etableras i regionen.
Planen innefattar även:
• utveckling av samarbetet med Fortum Värme
• etablering av Ecoclime Comfort Energy Sweden
AB i Stockholmsregionen
• fortsatt uppbyggnad av marknads-och försäljningsorganisation i Ecoclime Group
• förstärkning av projekteringskapaciteten för
cirkulära energisystem

Uppbyggnad av marknads, sälj- och
projekteringskapacitet nationellt

5,5 MSEK

Förberedelser EIB samarbete

1,3 MSEK

Exportförberedelser

1,7 MSEK

DD-processer förvärv

2,0 MSEK

Administrativ kostnad överlåtelser
av IPR

1,5 MSEK

Direkta och indirekta
finansieringskostnader

4,0 MSEK

Förvärv av energiprojekteringspartner

9,0 MSEK

Summa

• etablering av utvecklings-, produktions- och
installationskapacitet nationellt

25,0 MSEK

Ovanstående innefattar etablering av ett projektkontor i Stockholm och anställning av tekniska
energisäljare, projekteringsingenjörer, och affärsområdesansvarig, under våren 2018.

Pilotinstallation
komforttak 3000 m2

Pilotinstalltion:
spillvattenvärmekollektorer

Pilotinstalltion:
sjökollektorer

Lansering av produktfamiljer:
Charizma och Invisma

Livslång
licensiering
IPR

Kundprojekt:
spillvärmeåtervinning
(SKANSKA)

Kundprojekt:
energifångare
(Vinnova)
Förhandlingar
licenssamarbeten

Strategisk samarbetsavtal
Fortum Värme

Lansering av
brandklassade komforttak

Distribution av
kyla/värme

2013

Ut- & återvinning
av förnybar energi

2014
Förvärv av
verksamhet

2015
Nyemission
Aktietorget
5 MSEK

Koncept för
försäljning av
komfortfunktion

®

Digitaliserat
inomhuskomfortsystem

Utveckling av
ETX-teknologin

Investeringar
i produktutveckling &
produktion

Förbättringar
av ETX-teknologin

Order komforttak
10 000 m2

Första prototyp
av ETX-värmeväxlare

2009 - 2012

Patentansökan
spillvattenvärmeåtervinning

IoT-system
Utveckling för
av
styrning
/optimering
ETX-teknologin

2016
Strategisk
genomlysning
energimarknaden

+ 200 aktieägare

2017
Nyemission
Aktietorget
25 MSEK
+ 1 800 aktieägare

Accelererad
tillväxtstrategi

Cirkulära
energisystem

2018

Omvandling
holdingbolag

Förvärv:
Flexibel
Luftbehandling

Förvärv:
Evertech & Suncore
Försäljningsbolag i Sverige

Ecoclimes utveckling till teknikbolag med cirkulära energisystem

2019
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ECOCLIME GROUP AB

ECOCLIME COMFORT
ENERGY SWEDEN AB

FLEXIBEL
LUFTBEHANDLING AB

SUNCORE AB

EVERTECH ENERGY
SOLUTIONS AB

Ecoclime Group koncernstruktur

Affärsidé
Ecoclime Group utvecklar, tillverkar och säljer kostnadseffektivare, energieffektivare och klimatsmartare energi- och inomhuskomfortprodukter, system
och tjänster. Produkterna baseras på företagets unika
ETX-teknologi.

Verksamheten idag
Ecoclime Group AB är i huvudsak ett holdingbolag
med ansvar för utvecklingen av dotterbolagens olika
verksamheter inom olika marknader.
Övergripande koncernerbjudande:
Cirkulära komfort- och energisystem
Ecoclime har under 2017, på basis av de egna och
dotterbolagens unika systemprodukter, introducerat
cirkulära energisystem för termisk komfortenergi i

fastigheter. Systemen bygger på de grundläggande
fysikaliska principerna att:
• energi inte kan förstöras utan bara omvandlas
• vatten bär energi mer än 2000 ggr effektivare än luft
Cirkulära energisystem möjliggör:
• Distribution av komfortenergi i ventilations- och
rörsystem med marknadens bästa energi- och
miljöprestanda
• Återvinning av komfortenergi från spillvärme
med den effektivaste återvinningsfunktionen
• Ackumulering och lagring av komfortenergi
för nyttjande vid behov av komfortvärme och
tappvarmvatten
• Utvinning av komfortenergi från geo- och
luftburna energikällor
• Integration av system i digital plattform
för maximal optimering av ekonomi- och
energieffektivisering

Ecoclime Cirkulära energisystem
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Inomhuskomfort – Ecoclime Comfort Energy
Sweden AB & Flexibel Luftbehandling AB

• simuleringsprogram för energi- och miljöoptimering av ventilation i fastigheter

Bolaget startade verksamheten 2017 i samband med
förvärvet av Flexibel Luftbehandling AB och avtalet
med Fortum Värme. Avsikten med avtalet är att
utveckla, installera och testa olika former av klimatsmarta energilösningar som kan skalas upp i olika fastigheter och i delar av Fortum Värmes fjärrvärmenät.
Tillväxtplanerna för Fortum Värmes fjärrvärmenät i
Stockholmsregionen kräver omfattande energieffektivisering, inte minst i det stora antal fastigheter som
idag har hög tappvarmvattenförbrukning. Bolagen
ansvarar för försäljning, projektering, installationer,
drift och service av Ecoclimes och dotterbolaget
Evertechs systemprodukter och därtill förekommande energiförsäljning och funktionsinstallationer på
den svenska marknaden.

• projektering av kompletta ventilationssystem i
fastigheter

Bolagen erbjuder:
• kompletta ventilationssystem i fastigheter som ger
kostnadseffektivare, klimatsmartare och energieffektivare distribution av termisk komfortenergi
(värme/kyla) med överlägsna komfort- och
miljöegenskaper
• den högsta momentana komforteffekten, dragfritt, ljudlöst och alltid med ren ventilationsluft
• lägre energi-, bygg- och installationskostnader för
komfortvärme och komfortkyla
• återvinning av komfortvärme för energilagring i
ackumulatorer, geoenergilager eller distribution
till fjärrvärmenät och förvärmning av briner i
cirkulära energisystem
• högre täckningsbidrag än andra
ventilationslösningar
Produkt- och tjänsteutbudet innefattar:
• Charisma och Invisma – brandklassade komfortpaneler för omvandling och distribution av värme
och kyla i rum och lokaler
• installationer av komfortsystem i lokaler och
undertak för kontor, hotell, skolor mm
• installationer av kompletta ventilationsentreprenader innefattande ventilationssystem, vätskeburna energikretsar och undertak
• digitaliserade el- eller solcellsdrivna rums- och
styrsystem för fastighetsövervakning, energioptimering och fastighetsautomation

Ut- och återvinning av energi – Evertech
Energy Solutions AB
Evertech förvärvades av Ecoclime 2016 med målet
att integrera företagets system för spillvärmeåtervinning, sol- och geoenergiutvinning med Ecoclimes
produkter för komfortvärme. Detta främst för att
möjliggöra utveckling och erbjudanden av cirkulära
energisystem, innefattande såväl energiproduktion
som energidistribution, riktade till fastighetsmarknaden och större bostads- och kommersiella fastighetsägare. Energieffektivisering av kommersiella
fastigheter har hittills gått avsevärt långsammare än
villamarknaden. Men globala krav, avtal och marknadskrafter driver nu efterfrågan på lösningar med
snabbt ökande marknadsvolymer som följd.
Evertech erbjuder:
• kompletta system för ut- eller återvinning av
termisk energi för kostnadseffektivare och
klimatsmartare energiproduktion från spillvärme
och geoenergi i fastigheter och förorenade
processer
• den effektivaste återvinningen av energi från
avloppsvatten, spillvatten och sjövatten
• minimala underhålls- och servicebehov utan
komplex rengöring, filterbyten eller tillsatser av
kemikalier
• lagring av termisk energi i ackumulatorer
• digitaliserade system för optimering av energiåtervinning i spillvattenflöden och integration
av energiåtervinning emot fastigheters el- och
termiska energidistributionssystem
• simulerings- och projekteringsprogram för
optimering av energiåtervinning från spillvatten
och ventilation i fastigheter
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Produktprogrammet innefattar energisystemen:

Evertherm Process
Specialdesignade energisystem för återvinning,
lagring och distribution av värme och kyla från
processvärme i ventilations- och spillvattensystem
exempelvis för uppvärmning.
Utveckling och tillverkning – Suncore AB
Unik värmeväxlare

Evertherm ARV
Energisystem för återvinning av spillvärme i avloppsreningsverk och uppvärmning av fastigheter och
tappvarmvatten i anslutning till avloppsreningsverk.

Basen i Ecoclimes produktprogram är den
patenterade ETX-värmeväxlaren (Energy Thermal
Exchanger). Den tillverkas i två grundutföranden
och ingår i alla systemprodukter som säljs inom
Ecoclime-gruppen. Värmeväxlaren är särskilt
lämplig för värmeväxling, återvinning och utvinning
av energi i förorenade luft och vätskemiljöer. Den
används som absorbent av termisk energi eller som
distributör av termisk energi, beroende på utförande
och systemlösning.

Evertherm SEW
Energisystem för återvinning och ackumulering av
värme från spillvatten och luft samt optimering och
distribution av värme för varmvatten och värme i
fastigheter.

ETX-värmeväxlare

Unik produktionsteknologi och
produktionskapacitet

Evertherm Geo
Energisystem för utvinning av sjövärme och
bergvärme med återladdning av bergvärmelager för
energiförsörjning av fastigheter.

För att tillverka ETX-värmeväxlaren krävs en speciell
helautomatiserad teknologi. Den har utvecklats
under mer än 10 år inom dotterbolaget Suncores
verksamhet. Värmeväxlaren tillverkas med en
kapacitet om 17 st/h med en produktionskapacitet
om totalt 106 000 stycken per/år motsvarande 105
MSEK internt. Som systemprodukt i Ecoclimes olika
energisystem ger det en kapacitet om 525 MSEK i
försäljning innan anläggningen måste uppgraderas.
Installerad i cirkulära energisystem motsvarar
kapaciteten en genomsnittlig energieffekt om 52 MW.
Eller 208 GWh (208 000 MWh) normaliserad årlig
energiproduktion/-distribution.

26

På basis av ETX-värmeväxlarna tillverkar Suncore
två kärnprodukter av komfortpaneler och energikollektorer i olika utföranden. Dessa utgör basenheter i
Ecoclimes systemprodukter.
Kärnprodukter

Charisma och Invisma komfortpaneler

Everboost energikollektorer
Everboost är ETX-värmeväxlare sammansatta
till energikollektorer. De erbjuds i flera produktvarianter för olika applikationer och ingår som
basenheter i huvuddelen av energiåtervinnings- och
energiutvinningssystemen med produktnamnen
Evertherm GeoSea, Evertherm GeoAir, Evertherm
SEW och Evertherm ARV. Energikollektorerna är
extremt kostnadseffektiva i förorenade vätske- och
luftmiljöer som spillvatten, processvatten, sjövatten
och i industritork- och ventilationssystem. Flertalet
applikationer av Evetherm-systemen har ROI
(Return on Investment) eller återbetalningstid under
10 år med flera inom 2-5 år.

Charisma och Invisma är de två grundtyperna av
komfortpaneler som är sammansatta för olika typer av
installationer av inomhuskomfortsystem i fastigheter.
Produkterna installeras i undertak företrädesvis i
kommersiella lokaler för distribution av komfortkyla
och komfortvärme och för utvinning av värme för
återladdning i ackumulatorer eller i bergvärmelager.
Komfortpanelerna har mycket kort LCC (life cycle
cost) i kombination med energilagring och är extremt
kostnadseffektiva i ROT-projekt. Komfortpanelerna
har de bästa luftmiljöegenskaperna är ljudlösa,
dragfria och ger den snabbaste uppmätta momentana
effekten för att möta varierande värme och kylabehov i
lokaler. Därtill har komfortpanelerna den lägsta bygghöjden, lägsta vikten (mer än 8 ggr) i jämförelse med
andra komforbafflar. De är även brandklassade i högsta
brandklass och kan därför installeras utan begränsningar inomhus och minskar energiförbrukningen för
driften av ventilationssystem med mer än 8%.

HISTORIK
2013

2015

2017 9 mån

Bolaget bildas i samband med att
huvudägaren via JLO Invest köper ett
konkursbo. Lager och verksamhet överförs till Ecoclime för 2.5 mkr. Omsättning
30 tkr, resultat efter finansnetto (”ref”)
-5 tkr.

Flera nya produkter och systemlösningar utvecklas. Bland annat en en helt ny
komfortpanel introduceras och röner
stor framgång hos de första kunderna.
Samgående med systerbolagen
Suncore och Evertech Energy Solutions
föreslås. Omsättning 6,0 mkr, ref 0,1 mkr.

Se Q3-redogörelsen. Fortsatt
marknadsbearbetning med egna
produkter. Den 1 juni förvärvas Flexibel
Luftbehandling med en kombination
av aktier och kontanter. Föreslagen
nyemission om 11,7 plus ytterligare max
11,3 mkr via en teckningsoption. Kallelse
till extra bolagsstämma den 29 nov för
att besluta om en apportemission för
förvärv av fastighet och produktionsanläggning. Föreslaget är att det betalas
med nya A-aktier och alla andra aktier
omvandlas till B-aktier. Omsättning 9
mån 23,7 mkr, ref 6,0 mkr.

2014
I februari listades bolaget på Aktietorget
i samband med en publik emission på 9
mkr. Under 2014 ingås avtal mellan Suncore AB och Finansbojen AB om hyra av
produktionsanläggning och fastighet.
Fortsatt intensiv produktutveckling
och samarbeten med olika kunder och
även med Umeå och Luleå universitet.
Omsättning 3,1 mkr, ref -0,5 mkr.

2016
Försenad nyemission och misslyckad
VD-rekrytering. Byte av fastighetsägare
hos största kunden leder till en förlorad
affär och minskad omsättning. Lennart
Olofsson återinträder som VD. Det nya
termiska energiåtervinningssystemet
introduceras och patentansökan
inlämnas. Samgående med systerbolagen, se 2015. Koncernen bildas 1 april.
Publik nyemission inbringar 23 mkr.
Omsättning 3,2 mkr, ref 0,0 mkr.
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FINANSIELL ÖVERSIKT

Nedan presenteras Bolagets finansiella ställning i sammandrag för räkenskapsåren 2015, 2016 och från delårsrapporten 2017 januari-september. Nedanstående finansiell översikt är hämtad ur Bolagets räkenskaper för respektive
år. Från och med räkenskapsåret 2013 upprättas årsredovisningar med tillämpning av årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1, det s.k.K3-regleverket. Den finansiella informationen för
räkenskapsåren 2015 och 2016 har granskats och reviderats av Bolagets revisor. Avsnittet nedan bör läsas tillsammans med avsnittet ”Kommentar till den finansiella utvecklingen”. Samtliga rapporter finns att tillgå på Bolagets
hemsida www.ecoclime.se, däribland årsredovisning för räkenskapsåret 2015 och 2016. Koncernen består av
moderbolaget Ecoclime Group AB och de helägda dotterbolagen Suncore AB, Ecoclime Comfort Energy Sweden
AB, Flexibel Luftbehandling AB och Evertech Energy Solutions AB. Koncernen bildades 2016-04-01.

Resultaträkning
RESULTATRÄKNING
Belopp i TSEK

Moderbolaget

Koncernen*
2017-01-012017-09-30

2016-01-012016-09-30

2016-01-012016-12-31

2016

2015

9 mån

9 mån

12 mån

12 mån

12 mån

17 494

2 981

3 247

1 954

6 008

Rörelseintäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

6 321

2 446

5 364

2 417

1 539

23 815

5 427

8 611

4 371

7 547

Handelsvaror

-6 041

-1 205

-1 438

-769

-4 295

Övriga externa kostnader

-5 059

-2 451

-3 973

-2 515

-2 221

Personalkostnader

-6 534

-1 939

-3 061

-1 418

-874

-91

-51

-75

-15

-15

-17 725

-5 646

-8 547

-4 717

-7 405

6 090

-219

64

-346

142

2

0

0

0

9

-117

-34

-37

-31

-23

Resultat efter finansiella poster

5 973

-253

27

-377

128

Resultat före skatt

5 973

-253

27

-377

128

-1 305

0

0

0

0

4 667

-253

27

-377

128

Rörelsens kostnader

Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntekostnader och liknande
resultatposter

Skatter
Skatt på årets resultat
Årets resultat

*Koncernen bildades 2016-04-01.
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Balansräkning
BALANSRÄKNING
Belopp i TSEK

Koncernen*

Moderbolaget

2017-09-30

2016-09-30

2016

2016

2015

27 152

12 989

15 322

8 542

5 517

Materiella Anläggningstillgångar

1 508

644

620

43

58

Finansiella anläggningstillgångar

394

5

394

13 936

2 892

29 054

13 638

16 336

22 521

8 467

5 858

6 199

6 263

254

306

13 978

3 714

2 552

1 299

1 495

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank

4 067

5 286

4 924

4 649

172

Summa omsättningstillgångar

23 903

15 199

13 739

6 202

1 973

SUMMA TILLGÅNGAR

52 957

28 837

30 075

28 723

10 440

1 118

1 078

1 078

1 078

649

Annat eget kapital inklusive årets
resultat

34 296

25 830

26 628

26 680

8 018

Summa eget kapital

35 414

26 908

27 706

27 758

8 667

Långfristiga skulder

6 386

0

0

0

0

Kortfristiga skulder

11 157

1 929

2 369

965

1 773

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

52 957

28 837

30 075

28 723

10 440

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital

*Koncernen bildades 2016-04-01.
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Kassaflöde
KASSAFLÖDE
Belopp i TSEK
Kassaflödesanalys
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Koncernen*

Moderbolaget

9 mån

9 mån

12 mån

12 mån

12 mån

Jan–Sep
2017

Jan–Sep
2016

Jan–Dec
2016

Jan–Dec
2016

Jan–Dec
2015

5 786

-219

64

-346

142

0

0

0

0

0

Erhållna räntor

0

0

-1

-3

9

Betalda räntor

-117

-34

-36

-28

-24

91

51

76

15

15

5 760

-203

102

-362

143

-3 974

-7 223

-4 983

-744

1 279

1 787

-7 425

-4 881

-1 106

1 422

Avskrivningar
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

-13 615

-4 324

-8 747

-12 280

-2 359

Finansieringsverksamheten

10 971

17 917

18 743

17 863

486

Förändring av likvida medel

-857

6 167

5 116

4 477

-451

Likvida medel vid periodens början

4 924

-881

-192

172

623

Likvida medel vid periodens slut

4 067

5 286

4 924

4 649

172

*Koncernen bildades 2016-04-01 varför det inte finns helt jämförbara siffror.

Väsentliga händelser efter
den 30 september 2017
Efter kvartalsrapporten för januari – september 2017
som utvisar ställningen per den 30 september 2017,
som avgavs den 06 november 2017, har följande hänt
i Bolaget.
5 oktober 2017
– Avtal Fortum Värme
Ecoclime och Fortum Värme har tecknat avtal om
att anpassa, testa och utveckla vissa av Ecoclimes
produkter, där fastigheter återvinner värmen ur
sitt eget avloppsvatten. Värmen används för att
värma nytt kallvatten, så att nästa varma dusch, disk
eller tvätt kräver mindre tillförd energi eller för att
distribuera överskottsenergi till fjärrvärmenätet.
23 oktober 2017
– Beslut om företrädesemission
i Ecoclime Group AB
Se föreliggande memorandum.

31 oktober 2017
– Kallelse till extra bolagsstämma den
29 november 2017 i Ecoclime Group AB
Styrelsen för Ecoclime Group har den 31 oktober
2017 kallat till extra bolagsstämma i Ecoclime Group
den 29 november 2017 för att besluta om en riktad
emission av 3 571 000 aktier av serie A. Rätten att
teckna aktierna ska tillkomma Celsium Group i
Umeå AB och betalning ska ske genom tillskjutande
av apportegendom i form av samtliga 500 aktier i
Celsium Facility Partners AB.
Efter apportemissionens genomförande kommer
Bolaget förfoga över och kontrollera den produktionsanläggning och fastighet i vilken de producerande
verksamheterna i Ecoclimes dotterbolag Suncore AB
och Evertech Energy Solutions AB bedrivs.
Se vidare stycket ”Apportemission”.
6 november 2017
– Kvartalsrapport för januari–september 2017
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APPORTEMISSION

Utdrag – Kallelse till extra
bolagsstämma i Ecoclime
Group AB (publ)
Aktieägarna i Ecoclime Group AB (publ), org. nr.
556902-1800 (”Bolaget”), kallas härmed till extra
bolagsstämma onsdagen den 29 november 2017, kl.
14:00. på adress Videvägen 69 (Suncores lokaler) i
Vilhelmina.
A. Rätt att delta på stämman
(se vidare kallelsen)
B. Ärenden på stämman
Förslag till dagordning
(se vidare kallelsen)

Förslag till beslut m.m.
Punkt 7 – Beslut om ändring av
bolagsordningen
Styrelsen föreslår att stämman att beslutar om
ändring bolagsordningen enligt följande. Beslutet om
ändringen av bolagsordningen skall, förutom såvitt
avser ändring av§ 8 och § 11 nedan, vara villkorat av
att stämman med erforderlig majoritet fattar beslut
om nyemission med betalning genom apport enligt
punkten 8 i dagordningen.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1.000.000 kronor och
högst 4.000.000 kronor.
Ändring av § 5 enligt nedan, innebärande ändring
av gränserna för antalet aktier och införande av
två aktieslag varmed samtliga förutvarande aktier,
utöver de som tecknas i den på stämman föreslagna
apportemissionen, skall utgöra B-aktier:

§ 5 Antal aktier och aktieslag
Antal aktier skall utges med lägst 10.000.000 st. och
högst 40.000.000 st.
Bolagets aktier kan utges i två slag, serie A med tio
(10) röster per aktie och serie B med en (1) röst per
aktie. A-aktier kan utges till ett antal av högst 5 000
000 och B-aktier till ett antal av högst 35 000 000.
§ 6 Företrädesrätt
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller
kvittningsemission ge ut nya akter av serie A och
serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B
äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma
aktieslag i förehållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt).
(se vidare kallelsen)
§ 7 Omvandlingsförbehåll
Aktier av serie A skall på begäran av ägare till
sådana aktier kunna omvandlas till aktier av serie
B. Framställning därom skall skriftligen göras hos
bolaget. Därvid skall anges hur många aktier som
önskas omvandlade. Omvandling skall utan dröjsmål
anmälas till Bolagsverket för registrering och är
verkställd när den registrerats i aktiebolagsregistret
samt antecknats i avstämningsregistret.
§ 8 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst nio
ledamöter. Ledamöterna väljes årligen på årsstämma
för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
§ 11 Föranmälan för deltagande på
bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid
bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift
eller annan framställning av hela aktieboken
avseende förhållandena fem vardagar före stämman,
dels göra anmälan till bolaget senast den dag som
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anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får
inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte
infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Punkt 8 – Beslut om nyemission med betalning
genom apport

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nyemission av 3 571 000 A-aktier innebärande en ökning av
aktiekapitalet med 357 100 kronor.
Rätt att teckna de 3 571 000 nya A-aktierna ska
tillkomma Celsium Group i Umeå AB, org nr 5569199101 (”Celsium Group”). För varje A-aktie tecknad av
Celsium Group ska 7 kronor erläggas. Betalning ska
ske genom tillskjutande av apportegendom i form av
samtliga 500 aktier i Celsium Facility Partners AB,
org nr 556921-4448. Apportegendomen kommer att
tas upp till ett värde om 25 000 000 kronor i Bolagets
balansräkning.
Grunden för teckningskursen är att Celsium Group,
som stor ägare i Bolaget, efter överenskommelse
om teckningskursen med styrelsen i Bolaget, ser
värdet i att visa marknaden sin tilltro till Bolaget.
Aktieteckningen sker till en kurs som är ca 67 %
över den kurs som befintliga aktieägare erbjuds i den
företrädesemission av aktier och teckningsoptioner
som enligt beslut av styrelsen genomförs under
perioden 9 november – 24 november 2017.
Teckning av nyemitterade A-aktier ska ske senast
den 8 december 2017. Styrelsen äger rätt att förlänga
teckningstiden och tiden för betalning.
De nya A-aktierna medför rätt till utdelning för första
gången på den avstämningsdag för utdelning som
infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.
Beslutet förutsätter att bolagstämman beslutar om
ändring av bolagsordningen i enlighet med punkten 7
på dagordningen.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att
vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets
registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden
AB.
Efter genomförd aktieteckning kommer Celsium
Groups andel av kapitalet i Bolaget att vara ca 38,8%
och röstandelen ca 74,6 %.

C. Upplysningar och antal aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkten 7 fordras att beslutet
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av
såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman
företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt punkten
8 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de
vid bolagsstämman företrädda aktierna.
Celsium Group har på villkor att (i) aktieägarna
informeras om hur stor kapital- och röstandel Celsium Group högst kan få genom att teckna aktierna i
apportemissionen och (ii) att emissionen biträds av
aktieägare representerande minst två tredjedelar av
såväl de på stämman avgivna rösterna och företrädda
aktierna (varvid man vid rösträkningen ska bortse
från aktier som innehas av Celsium Group) av Aktiemarknadsnämnden beviljats dispens från budplikt.
Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar
enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets hemsida,
ecoclime.se, senast två veckor före stämman. Dessa
handlingar kommer även att skickas till aktieägare
som så begär och lämnar sin postadress. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets
hemsida senast tre veckor innan stämman och fram
till dagen före stämman.
Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 §
aktiebolagslagen att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen.
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är
det totala antalet aktier och röster i Bolaget 11 175 870.
Bolaget innehar inga egna aktier.
......................................................................
Umeå i oktober 2017
Ecoclime Group AB (publ)
Styrelsen
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Utdrag ur Pressmeddelande
den 31 oktober 2017 med
anledning av föreslagen
apportemission
“Sammanfattning av Apportemissionen:
• Rätt att teckna de 3 571 000 nya A-aktierna ska
tillkomma Celsium Group
• Aktiekapitalet ökas med 357 100 kronor
• Teckningskursen är 7 kronor per aktie
• Betalning ska ske genom tillskjutande av apportegendom i form av samtliga aktier i Celsium
Facility Partners AB. Apportegendomen kommer
att tas upp till ett totalt värde om tjugofem miljoner (25 000 000) kronor i Bolagets balansräkning
• Teckning av nyemitterade A-aktier ska ske senast
den 8 december 2017. Styrelsen äger rätt att
förlänga teckningstiden och tiden för betalning
• De nya A-aktierna medför rätt till utdelning
för första gången på den avstämningsdag för
utdelning som infaller närmast efter det att de nya
aktierna registrerats hos Bolagsverket
• Beslutet förutsätter att bolagstämman beslutar
om ändring av bolagsordningen med bl.a. beslut
om införande av ett nytt aktieslag, serie A, med 10
röster per aktie
• Efter genomförd aktieteckning kommer Celsium
Groups andel av kapitalet i Bolaget att vara ca
38,8% och röstandelen ca 74,6 %

Celsium Group har på villkor att (i) aktieägarna
informeras om hur stor kapital- och röstandel Celsium Group högst kan få genom att teckna aktierna i
apportemissionen och (ii) att emissionen biträds av
aktieägare representerande minst två tredjedelar av
såväl de på stämman avgivna rösterna och företrädda
aktierna (varvid man vid rösträkningen ska bortse
från aktier som innehas av Celsium Group) av Aktiemarknadsnämnden beviljats dispens från budplikt.
Den föreslagna Apportemissionen innebär att
Bolaget kommer att förfoga över och kontrollera den
anläggning och fastighet i vilken de producerande
verksamheterna i dotterbolagen Suncore AB och
Evertech Energy Solutions AB bedrivs, vilket styrelsen ser som positivt och till gagn för Bolaget och dess
aktieägare. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad och
produktionsanläggningen är försäkrad till ett belopp
om femtio miljoner (50 000 000) kronor. Apporten
innebär vidare att Bolaget själv förfogar över hela
kedjan från anläggningar där produktionen sker till
säljkedjan och slutkund, som aktör och leverantör av
unika komfort- och energilösningar.
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STYRELSE, LEDANDE
BEFATTNINGSHAVARE
OCH REVISOR
Styrelse
Enligt Ecoclime Group´s bolagsordning ska styrelsen skall bestå av lägst tre(3) och högst nio (9) ledamöter med
högst fem suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa
årsstämma. Styrelsen består för närvarande av sju (7) stämmovalda ledamöter. Nedan följer en presentation av
styrelseledamöter, ledande befattningshavare och revisor.
Peter Nygårds
Styrelseordförande, oberoende

Född 1950, invald 2013
Peter Nygårds är utbildad inom nationalekonomi, statskunskap och sociologi. Nygårds har innehaft flera förtroendeuppdrag och viktiga befattningar inom svensk industri. Han har bla varit statssekreterare i Näringsdepartement,
vd för Svensk Kärnbränslehantering, direktör inom Swedbankkoncernen och styrelseledamot i Vattenfall, SAAB,
LKAB samt 4:e och 5:e AP-fonderna.
Antal aktier: 100 000 aktier i Ecoclime
Tvångslikvidation och konkurs: Peter Nygårds har inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning under de senaste fem åren.
Andra bolagsengagemang:
Bolag

Position

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Styrelseledamot

STF Aktiebolag

Styrelseleordförande

PN Extended Strategies AB

Styrelseledamot

Ar Utveckling AB

Styrelseordförande

Tidigare uppdrag (senaste fem år):
Bolag

Position

Enycon AB

Styrelseordförande

SAAB Aktiebolag

Styrelseledamot

Botniabanan AB

Styrelseledamot

Sustainable Innovation i Sverige AB

Styrelseordförande

Ägande över 10 procent i bolag (senaste fem år):
Bolag
PN Extended Strategies AB
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Lennart Olofsson
Styrelseledamot, VD

Född 1947, invald 2013
Lennart Olofsson har en mångårig erfarenhet från svensk basnäring, verkstadsindustri, energisektor och
forskningsprojekt. Lennart har sedan åttiotalet grundat ett tjugotal olika bolag, varav det mest bekanta är den
börsnoterade industrikoncernen Duroc. Olofsson har innehaft många styrelseuppdrag, och har medverkat i flera
omstruktureringar, turnarounds och företagsrekonstruktioner.
Antal aktier: 51 procent av JLO Invest AB, som äger 3 202 964 aktier i Ecoclime, samt via JLO
Invest 78 procent av Celsium Group i Umeå AB, som äger 2 389 800 aktier i Ecoclime.
Tvångslikvidation och konkurs:
Lennart Olofsson har inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning under de senaste
fem åren.
Andra bolagsengagemang:
Bolag

Position

JLO Invest AB

Styrelseledamot, VD

Forest Innovation i Lycksele AB

Styrelseordförande, Ledamot, VD

Celsium Group i Umeå AB

Styrelseordförande, Ledamot

Flexibel Luftbehandling i Stockholm AB

Styrelseordförande, Ledamot

JLO Fastigheter AB

Styrelseledamot

Cintoc AB

Styrelseordförande, Ledamot, VD

JLO Development AB

Styrelseledamot

Evertech Energy Solutions AB

Styrelseledamot, VD

Celsium Facility Partners AB

Styrelseordförande, Ledamot

Suncore AB

Styrelseledamot

Scandecon Aktiebolag

Styrelseordförande, Ledamot

Scandecon Iceclean Technology AB

Styrelseordförande, Ledamot

Nya Kyab AB

Styrelseordförande, Ledamot

Ecoclime Comfort Energy Sweden AB

Styrelseledamot

Tidigare uppdrag (senaste fem år):
Bolag

Position

Enycon AB (Adven Värme AB)

Styrelseordförande

Compia Holding AB*

Styrelseordförande

*samt i helägda dotterbolag som ej listas här

Ägande över 10 procent i bolag (senaste fem år):
Bolag
JLO Invest AB
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Niklas Ekblom
Styrelseledamot

Född 1974, invald 2013
Niklas Ekblom är affärsutvecklare med tjugo års erfarenhet som konsult inom marknadsföring och kommunikation. Ekblom har även varit verksam som varumärkeskonsult samt marknadschef på ett börsnoterat bolag. Niklas
har startat upp och drivit ett flertal olika bolag.
Antal aktier: 366 667 aktier via eget bolag och 10 procent av Celsium Group i Umeå AB som i
sin tur äger 2 389 800 aktier i Ecoclime.
Tvångslikvidation och konkurs:
Niklas Ekblom har inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning under de senaste fem
åren.
Andra bolagsengagemang:
Bolag

Position

Niklas Ekblom Konsulting AB

Styrelseledamot, VD

Celsium Group i Umeå AB

Styrelsesuppleant

Celsium Facility Partners AB

Styrelsesuppleant

Arctic Juicebar i Boden AB

Styrelseledamot

Real Food Umeå City AB

Styrelseordförande

Real Juice & food Umeå AB

Styrelsordförande

Real Food Umeå City Holding AB

Styrelseordförande

Contentbyrån AB

Styrelseordförande

Scandecon AB

Styrelseledamot

Scandecon Iceclean Technology AB

Styrelseladamot

Forest Innovation i Lycksele AB

Styrelseledamot

Cintoc AB

Styrelsesuppleant

Nya Kyab AB

Styrelsesuppleant

Tidigare uppdrag (senaste fem år):
Bolag

Position

Sportassistans i Umeå AB

Styrelsesuppleant

Pondus Kommunikation AB

Styrelseledamot

Sembly Development AB

Styrelseordförande

Trendy Group AB

Styrelseledamot

Ägande över 10 procent i bolag (senaste fem år):
Bolag
Celsium Group i Umeå AB
Arctic Juicebar i Boden AB
Niklas Ekblom Konsulting AB
Contentbyrån AB
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Torbjörn Hansson
Styrelseledamot

Född 1962, invald 2013
Torbjörn Hansson är civilekonom, tidigare revisor och redovisningskonsult, Torbjörn har under många år arbetat som
CFO åt både privata och listade bolag och har därvid även ansvarat för periodisk rapportering och marknadskommunikation, liksom för due-diligence och analyser inför förvärv och finansieringar. Hansson driver egen konsultverksamhet
med inriktning på kvalificerade ekonomiska tjänster samt tjänster inom projekt- och företagsledning för nya och
växande företag, samt ett flertal egna investeringsprojekt.
Antal aktier: 406 667 aktier via hans helägda bolag Gold Line Management & Financials AB och 10
procent av Celsium Group i Umeå AB som i sin tur äger 2 389 800 aktier i Ecoclime.
Tvångslikvidation och konkurs:
Torbjörn Hansson har inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning under de senaste fem åren.
Andra bolagsengagemang:
Bolag

Position

Akonti Skellefteå AB

Styrelseordförande, ledamot

Akonti Umeå AB

Styrelseordförande, ledamot

Grate Sports AB

Styrelsesuppleant

Akonti AB

Styrelseordförande

Akonti Holding AB

Styrelseledamot

Celsium Group i Umeå AB

Styrelseledamot

Galeve AB

Styrelseledamot

Gold Line Management & Financials AB

Styrelseledamot, VD

Forest Innovation i Lycksele AB

Styrelseledamot

Cintoc AB

Styrelseledamot

Celsium Facility Partners AB

Styrelseledamot

Nya Kyab AB

Styrelseledamot

Tidigare uppdrag (senaste fem år):
Bolag

Position

Evertech Energy Solutions AB

Styrelseledamot

Suncore AB

Styrelseledamot

Ägande över 10 procent i bolag (senaste fem år):
Bolag
Akonti Skellefteå AB
Akonti Umeå AB
Grate Sports AB
Akonti AB
Akonti Holding AB
Celsium Group i Umeå AB
Galeve AB
Gold Line Management & Financials AB
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Anders Dalstål
Styrelseledamot, oberoende

Född 1954, invald 2014
Anders Dalstål har senast varit stadsbyggnadschef i Luleå kommun och före det affärsutvecklingschef för Vattenfalls tjänstedivision.
Antal aktier: 50 000 aktier i Ecoclime.
Tvångslikvidation och konkurs:
Anders Dalstål har inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning under de senaste fem
åren, förutom i Metasphere Technology AB , se nedan.
Andra bolagsengagemang:
Bolag

Position

Dalkon AB

Styrelseledamot

Northern Mining Products AB

Styrelseledamot, VD

I Maintenance 365 Holding AB*

Styrelseledamot

*samt i helägda vilande dotterbolag som ej listas här

Tidigare uppdrag (senaste fem år):
Bolag

Position

Metasphere Technology AB*

Styrelseordförande

*Konkurs inledd 2017-05-04

Ägande över 10 procent i bolag (senaste fem år):
Bolag
I Maintenance 365 Holding AB
Northern Mining Products AB
Dalkon AB
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Roger Östlin
styrelseledamot, oberoende

Född 1970, invald 2014
Roger Östlin, elektroingenjör, är VD för Norrlands Energi AB samt huvudprojektledare för SCAs projektering av
bioraffinaderi i Östrand. Roger har god kunskap om kostnadseffektiva energilösningar för fastigheter och industrier bland annat efter flera år som VD och affärutvecklare i olika EoN bolag.
Antal aktier: 20 000 aktier i Ecoclime.
Tvångslikvidation och konkurs:
Roger Östlin har inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning under de senaste fem
åren.
Andra bolagsengagemang:
Bolag

Position

Create your 4tune Sweden AB

Styrelsesuppleant

Norrlands Energi AB

Styrelseledamot, VD

Tidigare uppdrag (senaste fem år):
Bolag

Position

E.ON Mälarkraft Värme AB

Styrelseledamot, Styrelseordförande, VD

Högbytorp Kraftvärme AB

Styrelseledamot, VD

Jenny Löfgren
Styrelseledamot, oberoende

Född 1981, invald 2016
Jenny är civilingenjör i industriell ekonomi med mångårig utlandserfarenhet. Hon har de senaste 10 åren arbetat
med globala marknadsfrågor inom Sandvik koncernen, framförallt med strategisk affärsutveckling och omvärldsbevakning. Och sedan 2 år inom Sandvik Materials Technology AB.
Antal aktier: 0 aktier i Ecoclime.
Tvångslikvidation och konkurs:
Jenny Löfgren har inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning under de senaste fem
åren.
Andra bolagsengagemang:
Jenny Löfgren har vid tidpunkt för memorandumets upprättande inga andra bolagsengagemang utöver uppdraget
som styrelseledamot i Ecoclime Group AB.
Tidigare uppdrag (senaste fem år):
Jenny Löfgren har under de senaste fem åren inte haft några tidigare uppdrag.
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Revisor
Vid årsstämman 2017 valdes Micael Engström EY
(Ernst & Young) som Bolagets revisor. Engström är
auktoriserad revisor och medlem i FAR SRS, branschorganisationen för revisorer och rådgivare.

Övrig information om
styrelsemedlemmar och ledande
befattningshavare
Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande
befattningshavarna i Ecoclime Group´s har något
familjeband med annan styrelseledamot eller ledande
befattningshavare i Bolaget. Det förekommer inte några
intressekonflikter mellan, å ena sidan, ovanstående
styrelseledamöters eller ledande befattningshavares
skyldigheter gentemot Bolaget och, å andra sidan, deras
privata intressen och/eller andra förpliktelser, annat än
i det faktum att fastigheten och fabriksanläggningen
ägs utav ett dotterbolag till Celsium Group AB som äger
21,4 procent av aktierna i Bolaget. Se vidare Kallelse
till extra bolagsstämma av den 31 oktober 2017. Vidare
har, utöver vad som angivits ovan, ingen av styrelseledamöterna, förutom Anders Dalstål (se ovan), eller de
ledande befattningshavarna (i) dömts i något bedrägerirelaterat mål (ii) varit inblandade i någon konkurs,
konkursförvaltning eller likvidation i egenskap av
styrelseledamot eller ledande befattningshavare (iii)
varit utsatt för officiella anklagelser eller sanktioner
av övervakande eller lagstiftande myndigheter och
ingen av dessa har av domstol förbjudits att agera som
ledamot i styrelse eller ledande befattningshavare
eller att på annat sätt idka näringsverksamhet under
de senaste fem åren. Bolagets styrelseledamöter och
ledande befattningshavare nås via Ecoclime Group
AB´s adress, Storgatan 38, 903 26 Umeå.
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AKTIEN OCH
ÄGARFÖRHÅLLANDE

Aktien och aktiekapitalet

Bemyndigande

Aktiekapitalet i Bolaget uppgår till 1 117 587 SEK
fördelat på 11 175 870 fullt emitterade och inbetalda
aktier. Endast ett aktieslag föreligger. Aktiernas
kvotvärde är 0,10 SEK. Samtliga aktier ger lika rätt
till andel i Bolagets tillgångar, vinst och eventuellt
överskott vid likvidation. Varje aktie representerar en
röst per aktie vid bolagsstämma och varje aktieägare
är berättigad att rösta för det fulla antalet av aktieägaren ägda eller företrädda aktier vid bolagsstämma.
Samtliga aktier ger också lika företrädesrätt att
teckna aktier vid emission av nya aktier i Bolaget
om inte bolagsstämman, eller styrelsen genom
ett bemyndigande från bolagsstämma, beslutar
om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. De
befintliga aktierna denomineras, och de nya aktierna
kommer att denomineras, i SEK. De befintliga
aktierna är inte och har heller inte varit föremål
för erbjudande som lämnats till följd av budplikt,
inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte
förekommit några offentliga uppköpserbjudanden
avseende Bolagets aktier under det innevarande eller
föregående räkenskapsåret. Enligt bolagsordningen
skall aktiekapitalet vara lägst 500 000 SEK och högst
2 000 000 SEK och antalet aktier skall vara lägst 5
000 000 st och högst 20 000 000 st.

Vid ordinarie bolagsstämma (årsstämma) den 23
maj 2017 erhöll styrelsen bemyndigande att vid ett
eller flera tillfällen emittera aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler så att bolagets aktiekapital kan
komma att ökas med sammanlagt högst 900.000
kronor motsvarande högst 9.000.000 st aktier.
Bemyndigandet gäller fram till nästa årsstämma.
Bemyndigandet registrerades av Bolagsverket den 30
maj 2017.
Utdelningspolicy
Bolaget har inte fastlagt någon utdelningspolicy.
Bolaget avser att dela ut framtida vinster till aktieägarna så snart detta kan ske med hänsyn till resultat
och Bolagets ekonomiska ställning.
Personaloptioner och incitamentsprogram
Bolaget har inga personaloptions- eller
incitamentsprogram.
Teckningsoptioner
Bolaget har inga utestående teckningsoptioner.
Konvertibla skuldebrev
Det finns inga konvertibla skuldebrev i Bolaget.

Ägarstruktur
Ecoclime Group AB ägs inför föreliggande ägarspridning till cirka 28,7 procent av JLO Invest AB
och cirka 21,4 procent av Celsium Group i Umeå AB,
båda direkt och indirekt majoritetsägda av Lennart
Olofsson, har fyra dotterbolag, Suncore AB, Evertech
Energy Solutions AB, Flexibel Luftbehandling AB
och Ecoclime Comfort Energy Sweden AB.
Aktieägaravtal
Inga aktieägaravtal eller andra överenskommelser
eller motsvarande avtal förekommer mellan några
av Bolagets aktieägare som syftar till gemensamt
inflytande över Bolaget.

Handelsplats och handel
Ecoclime är sedan februari 2014 listat på AktieTorget.
AktieTorget är ett värdepappersbolag som driver en
handelsplattform (MTF). AktieTorget tillhandahåller
ett aktiehandelssystem (INET Nordic), tillgängligt
för banker och fondkommissionärer anslutna till Nasdaq OMX Stockholm. Det innebär att den som vill
köpa och sälja aktier som är listade på AktieTorget
använder sin vanliga bank eller fondkommissionär.
Aktiekurser från bolag på AktieTorget går att följa i
realtid hos de flesta internetmäklare och på hemsidor
med finansiell information. Aktiekurser finns även
att följa på Text-TV och i dagstidningar.
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Överlåtelse

Ägarstruktur

Aktien är inte behäftad med några inskränkningar i
rätten att fritt överlåtas.

Bolagets större aktieägare per den 30 september
2017 framgår av ägarförteckningen nedan. Bolaget
har en spridd ägarkrets bestående av cirka 800
aktieägare. Såvitt Ecoclime Group´s styrelse känner
till existerar inga aktieägaravtal eller motsvarande
avtal som kan komma att leda till att kontrollen över
Bolaget förändras. Inga utestående konvertibler eller
optionsprogram finns vid upprättandet av detta
Memorandum. Det finns inga restriktioner i rätten
att fritt överlåta aktierna.

ISIN-kod
Aktiens ISIN-kod är SE0005504164.
Aktiebok
Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare
kommer att hanteras av Euroclear Sweden AB, Box
191, SE-101 23 STOCKHOLM, Sverige.
Ägare

Aktier

Kapital, %

Röster, %

JLO Invest AB

3 202 964

28,7%

28,7%

Celsium Group i Umeå AB

2 389 800

21,4%

21,4%

Gold Line Management & Financials

406 667

3,6%

3,6%

Bengt Tedebo

375 000

3,4%

3,4%

Niklas Ekblom Konsulting AB

366 667

3,3%

3,3%

Avanza Pension

319 042

2,9%

2,9%

Folke Frömmert

300 000

2,7%

2,7%

Malin Bodén

163 750

1,5%

1,5%

Mcpaul Invest AB

149 254

1,3%

1,3%

Peter Nygårds

100 000

0,9%

0,9%

3 402 726

30,4%

30,4%

11 175 870

100,0%

100,0%

Övriga , ca 800 ägare
Totalt

Proforma ägarförteckning per 2017-09-30
Ägarförteckningen nedan visar aktieägare med
över 10 % av kapitalet i Ecoclime Group AB om
företrädesemissionen, teckningsoptionerna samt
den föreslagna apportemissionen (se separat avsnitt
”Apportemission”) fulltecknas.

Ägare

A-aktier

JLO Invest AB
Celsium Group i Umeå AB

3 571 000

Övriga, ca 800 ägare
Totalt

3 571 000

B-aktier

Kapital, %

Röster, %

3 726 773

19,7%

7,3%

2 389 800

31,5%

74,6%

9 250 246

48,8%

18,1%

15 366 819

100,0%

100,0%
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Aktiekapitalets utveckling
År

Händelse

Kvotvärde

Ökning av antalet aktier

Ökning av
aktiekapital

Totalt
antal aktier

Totalt
aktiekapital

2012

Bolagsbildning

1,00

50 000

50 000,00

50 000

50 000,00

2012

Nyemission och split

0,10

4 500 000

450 000,00

5 000 000

500 000,00

2014

Nyemission

0,10

1 492 537

149 253,70

6 492 537

649 253,70

2016

Nyemission

0,10

3 833 333

383 333,00

10 775 870

1 077 587,00

2017

Nyemission

0,10

400 000

40 000,00

11 175 870

1 117 587,00

2017

Föreliggande Nyemission*

0,10

2 793 966

279 396,60

13 969 836

1 396 836,60

2017

Förslag Apportemission*

0,10

3 571 000

357 100,00

17 540 836

1 754 083,60

2018

Teckningsoptioner*

0,10

1 396 983

139 698,30

18 937 819

1 893 781,90

* Under förutsättning av maximalt antal aktier tillkommer
via teckning

Bemyndigande
Vid bolagstämman den 23 maj 2017 beslöts i enlighet
med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att,
vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt
för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier,
emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen. Nyemission och emission ska kunna ske mot
kontant betalning och/eller med bestämmelse om
apport eller kvittning eller med andra villkor. Detta
beslut registrerades hos Bolagsverket den 30 maj 2017.
Utdelningshistorik
SEK
Utdelning per aktie

2016

2015

2014

0

0

0
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BOLAGSSTYRNING

Bolagsstyrning
Eftersom AktieTorget är en alternativ marknadsplats
och inte en reglerad marknad kommer Bolaget
inte formellt att omfattas av svensk kod för Bolagsstyrning. Bolaget följer idag tillämpliga regler
i aktiebolagslagen (2005:551) samt även de regler
och rekommendationer som följer av AktieTorgets
regelverk samt god sed på aktiemarknaden.
Bolagsstämma
Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ. På
bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i
nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultatoch balansräkningar, disposition av Bolagets resultat,
beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
och verkställande direktör, val av styrelseledamöter
och revisorer samt ersättning till styrelsen och
revisorerna.
Årsstämman måste hållas inom sex månader från
utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan
kallelse även ske till extra bolagsstämman. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom
att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats.
Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i en
rikstäckande dagstidning.
Rätt att delta i bolagsstämman
Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska dels
vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos
Bolaget för deltagande i bolagsstämman senast den
dag som anges i kallelse till stämman. Aktieägare kan
närvara vid bolagsstämman personligen eller genom

befullmäktigat ombud och får åtföljas av högst två
biträden. Vanligtvis är det möjligt för aktieägare att
anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka
närmare anges i kallelsen till stämman. Aktieägare är
berättigade att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.
Årstämma den 23 maj 2017
På årstämman den 23 maj 2017 för Ecoclime Group
AB omvaldes Peter Nygårds, Lennart Olofsson,
Torbjörn Hansson, Niklas Ekblom, Anders Dalstål,
Roger Östlin och Jenny Löfgren. Peter Nygårds
omvaldes till styrelsens ordförande. Bolagsstämman
beslutade vidare att anta en ny bolagsordning där
Bolaget ändrade firma till Ecoclime Group AB.
Bolagsstämman bemyndigade även styrelsen att, vid
ett eller flera tillfällen, under perioden fram till nästa
årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission upp
till vad som begränsas av bolagsordningen. vid ett
eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets
aktiekapital genom emission av aktier, konvertibler
och teckningsoptioner innebärande att bolagets
aktiekapital kan komma att ökas med sammanlagt
högst 900.000 kronor motsvarande högst 9.000.000
st. Avvikelse ska därvid kunna ske från aktieägarnas
företrädesrätt. Betalning för tecknade aktier ska
kunna ske genom apport eller kvittning. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning
och/eller företagsförvärv där betalning helt eller
delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller
teckningsoptioner. Samt möjliggöra för bolaget att
genom teckningsoptioner skapa förutsättningar för
att rekrytera och behålla kompetenta personer. Om
bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta
att motsvara en utspädningseffekt om ca 83 % baserat
på nuvarande antal aktier i bolaget.
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Styrelsen
Styrelsen är det högst beslutsfattande organet efter
bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen ansvarar
styrelsen för Bolagets organisation och förvaltning
av Bolagets angelägenheter. Styrelseledamöter utses
vanligen av årsstämman för den period som avslutas
vid nästkommande årsstämma. Enligt Bolagets
bolagsordning ska de styrelseledamöter som väljs av
årsstämman vara lägst tre och högst nio med högst
fem suppleanter. Om styrelsen består av en till två
ledamöter skall minst en suppleant väljas.
Ersättningar
Årsstämman den 23 maj 2017 beslutade att arvode till
ordinarie ledamöter skall utgå med ett prisbasbelopp,
44 300 kr och till styrelsens ordförande med två
prisbasbelopp, 88 600 kr.
Arvodet till revisorerna fastställdes att utgå enligt
skälig och av bolaget godkänd kostnadsräkning.
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LEGALA FRÅGOR
OCH KOMPLETTERANDE
INFORMATION
Tvister och rättsliga processer
Bolaget och dess dotterbolag är inte och har inte
varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden under de senaste 12 månaderna som kan
eller skulle kunna få betydande effekter på bolagets
finansiella ställning eller lönsamhet.

Särskilda överenskommelser
Avtal med Fortum Värme
Ecoclime har ett utvecklingsavtal med Fortum
Värme som avser utveckling, test, pilot- och serieinstallationer av en av Ecoclimes produkter.

Transaktioner med närstående

Föreslagen Apportemission

Sedan 2013 har Bolaget hyrt fabriker och fabriksfaciliteter av Celsium Facility Partners AB vars
moderbolag äger 21,4 procent av Ecoclime. Förra året
uppgick kostnaderna till ca 500 TSEK. Avtalet löper
till och med 2021.

Styrelsen för Ecoclime Group har den 31 oktober 2017
kallat till extra bolagsstämma i Ecoclime Group för
att besluta om en riktad emission av 3 571 000 aktier
av serie A. Rätten att teckna aktierna ska tillkomma
Celsium Group i Umeå AB och betalning ska ske
genom tillskjutande av apportegendom i form av
samtliga 500 aktier i Celsium Facility Partners AB.

JLO Invest AB, som äger 28,7 procent av aktierna
i Ecolime, har ett incitamentsavtal för anskaffning
bidragskapital för delfinansiering av FoU-projekt.

Lock-up

Ecoclime köper tjänster av bolag som styrelseledamöter är ägare till avseende redovisning och marknadskommunikation. Villkoren är marknadsmässiga
och fastställs av styrelsen med beaktande av jäv.

Bolagets grundare har idag inga gällande lock-up
avtal.

JLO Invest AB driver verksamhet avseende
FoU-projektfinansiering via egna medarbetare.
Deras uppgift är att så långt möjligt stödja bolag
där JLO Invest gör investeringar för att utveckla
JLO-bolagens verksamheter. Det sker bl a med olika
former av offentliga medel i form av FoU-stöd för
bolagens produktutveckling, omstruktureringar och
tillväxt något som är kräver specialistkompetens.
Där finansiering av investeringar är särskilt svåra
att finansiera i Norrland utanför universitetsorterna
särkilt för verksamheter i Norrlands inland där
bankerna i huvudsak endast administrerar bolags och
privatpersoners kassaflöden och kapitalinvesteringar.
Avtalet som beslutats av bolagets styrelse innebär att
JLO Invest AB erhåller 10% i ersättning baserat på
det belopp som utgår för beviljade ansökningar. Detta
som en schablonersättning för de arbetsinsatser som
JLO Invest utfört. Nivån är marknadsmässig. Till
skillnad ifrån andra företag i marknaden tar inte JLO
Invest ut någon startavgift eller royalty i övrigt annat
än för uppnådda framgångar avseende beviljade
ansökningar.

Styrelsens ledamöter uppbär enligt senaste beslut
från årsstämman 2017 ett arvode som uppgår till
ett (1) prisbasbelopp, 44 300 kr och till styrelsens
ordförande två (2) prisbasbelopp 88 600 kr.
Årsstämman 2017 beslutade att arvodet till revisorerna ska utgå enligt skälig och av bolaget godkänd
kostnadsräkning.

Ersättningar, styrelse, VD och revisor

Finansiella arrangemang
Företagsinteckningar
Bolaget har uttagna företagsinteckningar med
1 000 000 SEK.
Krediter
Bolaget har en checkkredit i bank om 1 000 000 SEK.
Säkerheter
Företaget hade per 31 december 2016 ställda säkerheter om 439 300 SEK i form av bankgarantier, varav
389 300 SEK för entreprenader och 50 000 SEK till
Euroclear.
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Försäkringar

Optionsavtal

Bolaget har försäkring hos Nordeuropa Försäkring
AB som omfattar egendom i Bolagets hyrda lokaler,
verksamhetsansvar, produktansvar, rättsskydd.

Ecoclime har ett hyresavtal med Celsium Facility
Partners AB vilket omfattar 6 år med en option för
Ecoclime att förvärva anläggningen där tillverkningen idag sker inklusive fastigheten för 25 MSEK
vid en tidpunkt under hyrestiden som Ecoclime
väljer. Den 31 oktober 2017 kallade styrelsen till extra
bolagsstämma att hållas den 29 november 2017 för att
utnyttja optionen.

Tillstånd
Det krävs inga särskilda tillstånd för utövandet av
Bolagets verksamhet. Bolaget bedömer att det följer
de lagar, regler, och föreskrifter som verksamheten
berörs av.

Licensavtal

Miljö
Bolagets verksamhet kräver inte några tillstånd.
Teckningsförbindelser och Emissionsgaranti
Huvudaktieägaren JLO Invest AB har lämnat
teckningsförbindelser om 2,2 MSEK som ska erläggas
genom kvittning. Därutöver har ett garantikonsortium i oktober 2017 förbundit sig att teckna upp till 6
MSEK av emissionen för det fall att emissionen inte
tecknas för minst 8,20 MSEK (bottengaranti).
Detta motsvarar tillsammans med teckningsförbindelser från huvudaktieägaren om 2,2 MSEK cirka
70 procent av det totala Emissionsbeloppet om cirka
11,7 MSEK. Deltagandet från samtliga garanter är
endast reglerat genom bindande skriftliga avtal. Inga
medel är pantsatta eller spärrade för detta ändamål.
Ersättning till garanterna för lämnade garantier
är 7 procent av det garanterade beloppet. Dessa
ersättningar regleras kontant. Garanternas åtagande
begränsas till deras relativa andel av det totalt
garanterade beloppet.

Bolaget har ett avtal med JLO Invest AB, vilket bland
annat ger Bolaget exklusiv rätt för Ecoclime-bolagen
att exploatera JLO Invests patent och produktionsteknik avseende tillverkning av inomhuskomfortrelaterade tillämpningar och produkter inom
ut- och återvinning av energi. Licensavtalet gäller
under patentens återstående livslängd (2027 och
2028). Avtalet kan inte sägas upp av någon part, och
bygger inte på periodiska löptider eller dylikt. Avtalet
innehåller heller inte några begränsningar avseende
geografiska eller nationella marknader. Ersättning
utgår till licensgivaren med 0 kr per år samt kostnader för upprätthållande av patenten.
Upprättande av memorandum
Detta Memorandum har upprättats av Bolagets ledning och styrelse. Styrelsen har, så långt det är rimligt
och möjligt, vidtagit alla försiktighetsåtgärder för att
säkerställa att uppgifterna i Memorandum, såvitt de
vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena
och att inget är utelämnat som skulle kunna påverka
dess innebörd.

Emissionsgaranter
Garant

Adress

Garanterat belopp

Graviton AB

Stockholm

2 000 000 kr

Göran Månsson

Ängelholm

800 000 kr

Creocasus AB

Ängelholm

400 000 kr

Nordic Emotion Group AB

Ängelholm

400 000 kr

Gerhard Dal

Upplands Väsby

1 000 000 kr

Göran Källebo

Stockholm

1 000 000 kr

Niclas Löwgren

Stocksund

400 000 kr
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Rådgivare

Antal anställda

Partner Fondkommission AB är finansiell rådgivare
och emissionsinstitut till Bolaget med anledning
till förestående nyemission och har biträtt Bolaget
i upprättandet av detta Memorandum. Partner
erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda
tjänster.

Nedan följer en förteckning över antalet anställda

Dokument som införlivas genom hänvisning

Styrelsens arbetsformer

De delar av den finansiella informationen som inte
har införlivats genom hänvisning är antingen inte
relevanta för en investerare eller återfinns på annan
plats i Memorandumet.

• Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstämma.
En styrelseledamot äger rätt att när som helst
frånträda sitt uppdrag.

Bolagsfakta
Firmanamn: Ecoclime Group AB (publ)
Säte: Vilhelmina kommun, Västerbottens län
Land: Sverige

2015
2016

1
5

Övrig personal är konsulter som utför uppdrag i
Sverige.

• Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda
arbetsordning. Verkställande direktörens arbete
regleras genom instruktioner för VD. Såväl
arbetsordning som instruktioner fastställs årligen
av Bolagets styrelse.
• Frågor som rör revisions- och ersättningsfrågor
beslutas direkt av Bolagets styrelse.

Organisationsnummer: 556902-1800
Bolagsbildning: 2012-07-03
Juridisk form: Publikt bolag
Lagstiftning: Svensk rätt och svenska
aktiebolagslagen
Adress:
Storgatan 38
903 26 Umeå
Tfn: 090 -77 19 00
Webb: www.ecoclime.se
Tillgängliga handlingar
Följande handlingar finns tillgängliga i elektronisk
form på Ecoclimes hemsida, www.ecoclime.se.
Kopior av handlingarna hålls också tillgängliga på
Ecoclimes huvudkontor, Storgatan 38, 903 26 Umeå
under Memorandumets giltighetstid (ordinarie
kontorstid på vardagar).
• Ecoclimes årsredovisning för räkenskapsåren
2015, 2016 (inklusive revisionsberättelse)
• Ecoclimes delårsrapport januari-september 2017
• Kallelse till extra bolagsstämma den 29
november 2017 avseende styrelsens förslag till
apportemission.

Potentiella intressekonflikter
Vissa styrelseledamöter har ekonomiska intressen
i form av aktieinnehav i Bolaget. Förutom det som
beskrivs i stycket ”Legala frågor och kompletterande
information”, finns inga intressekonflikter i samband
med Erbjudandet. Partner Fondkommission AB
har anlitats som finansiell rådgivare och emissionsinstitut vid i samband med Erbjudandet. Partner
Fondkommission AB erhåller en på förhand avtalad
ersättning för utförda tjänster i samband med genomförandet av Erbjudandet. Partner Fondkommission
AB innehar vid tidpunkten för Memorandumets
godkännande (den 3 november 2017), inga aktier
i Bolaget och har inte heller för avsikt att genom
deltagande i Erbjudandet, förvärva aktier i Bolaget.
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BOLAGSORDNING

Bolagsordning för Ecoclime Group AB (publ)
Organisationsnummer 556902-1800, antagen på
årstämma 2017-05-23.

annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på
bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i
Svenska Dagbladet.

§ 1 Firmanamn

§ 9 Föranmälan

Bolagets firma är Ecoclime Group AB. Bolaget är
publikt (publ).

för deltagande på bolagsstämma Aktieägare som vill
delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, skall dels
vara upptagen i utskrift eller annan framställning
av hela aktieboken avseende förhållandena fem
vardagar före stämman, dels göra anmälan till
bolaget senast kl. 1600 den dag som anges i kallelsen
till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag,
annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton,
julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än
femte vardagen före stämman.

§ 2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Vilhelmina kommun,
Västerbottens län.
§ 3 Verksamhet
Bolaget ska utveckla, tillverka och sälja produkter,
tjänster och koncept för energiförsörjning avseende
kyla och värme samt bedriva därmed förenlig
verksamhet.

§ 10 Årsstämma

För granskning av bolaget årsredovisning samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
ska lägst en och högst två revisorer utses.

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter
räkenskapsårets utgång, på vilken följande ärenden
skall förekomma till behandling: 1. Val av ordförande
vid stämman 2. Upprättande och godkännande
av röstlängd 3. Val av en eller två justeringsmän 4.
Prövning av om stämman blivit behörigen kallad
5. Godkännande av dagordning 6. Föredragning av
framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
samt i förekommande fall koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse. 7. Beslut a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
i förekommande fall koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning. b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen. c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. 8. Fastställande
av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 9. Val av
styrelse och i förekommande fall revisorer samt
eventuella revisorssuppleanter. 10. Annat ärende, som
ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

§ 8 Kallelse

§ 11 Räkenskapsår

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom

Räkenskapsår är kalenderår.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500.000 kronor och
högst 2.000.000 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antal aktier skall utges med lägst 5.000.000 st. och
högst 20.000.000 st.
§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst fem suppleanter. Ledamöterna och
suppleanterna väljes årligen på årsstämma för tiden
intill slutet av nästa årsstämma. Består styrelsen av
en eller två ledamöter skall minst en suppleant väljas.
§ 7 Revisorer

49

§ 12 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett
avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479)
om kontoföring av finansiella instrument eller den
som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap.
18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara
behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap.
39 § aktiebolagslagen (2005:551).

BOLAGSORDNING,
föreslagen att antas på extra
bolagsstämma 2017-11-29
§ 1 Firmanamn
Bolagets firma är Ecoclime Group AB. Bolaget är
publikt (publ)
§ 2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Vilhelmina kommun,
Västerbottens län.
§ 3 Verksamhet
Bolaget ska utveckla, tillverka och sälja produkter,
tjänster och koncept för energiförsörjning avseende
kyla och värme samt bedriva därmed förenlig
verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1.000.000 kronor och
högst 4.000.000 kronor.
§ 5 Antal aktier och aktieslag
Antal aktier skall utges med lägst 10.000.000 st. och
högst 40.000.000 st.
Bolagets aktier kan utges i två slag, serie A med tio
(10) röster per aktie och serie B med en (1) röst per
aktie. A-aktier kan utges till ett antal av maximalt
5 000 000 och B-aktier till ett antal av högst
35 000 000.
§ 6 Företrädesrätt
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller
kvittningsemission ge ut nya akter av serie A och
serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B
äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma
aktieslag i förehållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt).

Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt
skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning
(subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna
aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär
företrädesrätt skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i
den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller
kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller
konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna
teckningsoptioner som om emissionen gällde de
aktier som kan komma att nytecknas på grund av
optionsrätten, respektive företrädesrätt att teckna
konvertibler som om emissionen gällde de aktier som
kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten,
respektive företrädesrätt att teckna konvertiblerna
som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller
kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller
serie B. skall samtliga aktieägare, oavsett om deras
aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att
teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de
förut äger.
Vad som ovan sagts skall inte innebära någon
inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt.
§ 7 Omvandlingsförbehåll
Aktier av serie A skall på begäran av ägare till
sådana aktier kunna omvandlas till aktier av serie
B. Framställning därom skall skriftligen göras hos
bolaget. Därvid skall anges hur många aktier som
önskas omvandlade. Omvandling skall utan dröjsmål
anmälas till Bolagsverket för registrering och är
verkställd när den registrerats i aktiebolagsregistret
samt antecknats i avstämningsregistret.
§ 8 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst nio
ledamöter. Ledamöterna väljes årligen på årsstämma
för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
§ 9 Revisorer
För granskning av bolaget årsredovisning samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
ska lägst en och högst två revisorer utses.
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§ 10 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets
hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska
Dagbladet.

11. Bolagsstämma skall kunna hållas i Vilhelmina
kommun, Umeå kommun eller Stockholms
kommun enligt styrelsens val.
§ 13 Räkenskapsår
Räkenskapsår är kalenderår.

§ 11 Föranmälan för deltagande på
bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid
bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift
eller annan framställning av hela aktieboken
avseende förhållandena fem vardagar före stämman,
dels göra anmälan till bolaget senast den dag som
anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får
inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte
infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
§ 12 Årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter
räkenskapsårets utgång, på vilken följande ärenden
skall förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad
5. Godkännande av dagordning
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och
revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och
balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och
verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och
revisorerna.
9. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer
samt eventuella revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett
avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479)
om kontoföring av finansiella instrument eller den
som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap.
18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara
behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap.
39 § aktiebolagslagen (2005:551).
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VISSA SKATTEFRÅGOR
I SVERIGE

Nedan sammanfattas vissa skatteregler som kan
komma att aktualiseras i samband med upptagande
till handel med aktier i Ecoclime Group på AktieTorget.
Sammanfattningen är baserad på nu gällande lagstiftning och är endast avsedd som generell information.
Sammanfattningen vänder sig till aktieägare som är
obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inget annat
anges. Sammanfattningen är inte avsedd att vara
uttömmande och omfattar bland annat inte situationer
där aktierna innehas som lagertillgång i näringsverksamhet. Vidare behandlas inte de särskilda reglerna
om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud
vid kapitalförlust) och utdelning i bolagssektorn som
kan bli tillämpliga då aktieägare innehar aktier som
anses vara närings-betingade. Inte heller behandlas de
särskilda regler som gäller för så kallade kvalificerade
aktier i fåmansbolag. Särskilda skattekonsekvenser kan
uppkomma också för andra kategorier av aktieägare,
såsom investmentbolag, investeringsfonder, stiftelser
och ideella föreningar samt personer som inte är
obegränsat skattskyldiga i Sverige. Den skattemässiga
behandlingen av varje enskild aktieägare beror på
dennes specifika situation. Aktieägare i Ecoclime Group
rekommenderas att inhämta råd från skatterådgivare
avseende de skattekonsekvenser som kan uppkomma i
varje enskilt fall, inklusive tillämpligheten och effekten
av utländska regler och skatteavtal.
Beskattning vid avyttring av aktier
Fysiska personer
Fysiska personer beskattas för hela den eventuella
kapitalvinsten i inkomstslaget kapital vid försäljning
eller annan avyttring av aktier. Skatt tas ut med
30 procent av kapitalvinsten om det är fråga om
marknadsnoterade aktier. Kapitalvinst respektive
kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan
försäljningsersättningen efter avdrag för eventuella
försäljningsutgifter och de avyttrade aktiernas
omkostnadsbelopp (anskaffningsutgift). Vid kapitalvinstberäkningen används genomsnittsmetoden.
Enligt denna skall omkostnadsbeloppet för en aktie

utgöras av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet
för aktier av samma slag och sort. Vid försäljning av
marknadsnoterade aktier får omkostnadsbeloppet
alternativt bestämmas enligt schablonmetoden till
20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag
för försäljningsutgifter. Uppkommer kapitalförlust på
marknadsnoterade aktier är denna fullt avdragsgill
mot skattepliktiga kapitalvinster samma år på aktier
och andra marknadsnoterade delägarrätter utom
andelar i investeringsfonder som enbart innehåller
svenska fordringsrätter (räntefonder). Kapitalförlust
som inte kan kvittas på detta sätt är avdragsgill
med 70 procent mot annan inkomst av kapital.
Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital
medges skattereduktion mot kommunal och statlig
inkomstskatt samt fastighetsskatt och Kommunal
fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30
procent av underskott som inte överstiger 100 000
SEK och med 21 procent av resterande del. Ett sådant
underskott kan inte sparas till senare beskattningsår.
Juridiska personer
För aktiebolag beskattas alla inkomster, inklusive
skattepliktiga kapitalvinster och utdelningar, i
inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats
om 22 procent. Kapitalvinster och kapitalförluster
beräknas på samma sätt som beskrivits ovan avseende fysiska personer. Avdragsgilla kapitalförluster
på aktier och andra delägarrätter får endast dras av
mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra
delägarrätter. En sådan kapitalförlust kan även, om
vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster
i bolag inom samma koncern, under förutsättning
att koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen.
Kapitalförluster som inte har kunnat utnyttjas ett
visst år får dras av mot kapitalvinster på aktier och
andra delägarrätter under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. Särskilda skatteregler gäller för vissa speciella företagskategorier,
exempelvis investeringsfonder, investmentföretag
och försäkringsföretag.
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Beskattning av utdelning
För privatpersoner beskattas utdelning i inkomstslaget kapital med en skattesats om 30 procent. För
fysiska personer som är bosatta i Sverige innehålls
normalt preliminär skatt avseende utdelning med 30
procent på utdelat belopp. Den preliminära skatten
innehålls av Euroclear eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. För aktiebolag
beskattas utdelning i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 22 procent.
Investeraravdrag
Den 1 december 2013 infördes ett nytt så kallat
investeraravdrag. Det innebär att fysiska personer
som förvärvar andelar i ett företag av mindre storlek
i samband med företagets bildande eller vid nyemission kan få göra avdrag för hälften av betalningen för
andelar i inkomstslaget kapital. Avdrag ges med högst
650 000 kronor per person och år, vilket motsvarar
förvärv av andelar för 1,3 MSEK. Investerarnas
sammanlagda betalning för andelar i ett och samma
företag får uppgå till högst 20 MSEK per år. Ett företag är av mindre storlek om: Medelantalet anställda
och delägare som under betalningsåret har arbetat i
företaget är lägre än 50 och företagets nettoomsättning under betalningsåret, eller balansomslutning
för samma år, uppgår till högst 80 MSEK. Bolaget
rekommenderar att tecknare i Företrädesemissionen
ser över möjligheten att utnyttja investeraravdraget,
dock med reservation för att Bolaget kanske inte
uppfyller samtliga kriterier. Det finns dessutom
ytterligare krav än de ovan nämnda som måste vara
uppfyllda, varför Bolaget hänvisar till Skatteverkets
hemsida där mer information om detta avdrag finns,
se www.skatteverket.se under skatter. Det är inte
möjligt att med säkerhet säga om investeringar
i Bolaget berättigar till investeraravdrag förrän
verksamhetsåret är avslutat.

53

ADRESSER

Bolaget
Storgatan 38, 903 26 Umeå,
Telefon: 090-77 19 00
E-mail: info@ecoclime.se
Finansiell Rådgivare
Partner Fondkommission AB
Lilla Nygatan 2
SE-411 09 Göteborg
Telefon: +46 (0)31 761 22 30
Legal Rådgivare
Advokatfirman Fylgia KB
Nybrogatan 11, 5tr, SE-102 04
Stockholm
Revisor
Auktoriserad revisor
Micael Engström, EY AB
Kanalgatan 59 931 22 Skellefteå
Telefon: 0910-58 58 18
E-mail: micael.engstrom@se.ey.com
Kontoförande Institut
Euroclear Sweden AB
Klarabergsviadukten 63
SE-111 64 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 402 90 00
Marknadsplats
AktieTorget
Mäster Samuelsgatan 42, 3 tr
111 57 Stockholm
Telefon: 08-511 68 00

54

VILLKOR FÖR
TECKNINGSOPTIONER
TO 1 2017/2018
§ 1 Definitioner
I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.
”aktie”

en aktie i bolaget med ett nuvarande kvotvärde om 0,1 kronor;

“bankdag”

dag i Sverige som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande
betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige;

“bolaget”

Ecoclime Group AB (publ) (organisationsnummer 556902-1800);

“Euroclear”

Euroclear Sweden AB eller annan central värdepappersförvaltare enligt 3 kap. lagen
(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument;

”innehavare”

innehavare av teckningsoption;

“teckning”

sådan teckning av aktier i bolaget som avses i 14 kap. aktiebolagslagen (2005:551);

“teckningskurs”

den kurs till vilken teckning av nya aktier kan ske;

“teckningsoption”

rätt att teckna en (1) aktie i bolaget mot betalning i pengar enligt dessa villkor;

§ 2 Teckningsoptioner
Antalet teckningsoptioner uppgår till högst 1 396 983 stycken.
Teckningsoptionerna ska registreras av Euroclear i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om
kontoföring av finansiella instrument, i följd varav inga teckningsoptionsbevis kommer att utges.
Teckningsoptionerna registreras för innehavarens räkning på konto i bolagets avstämningsregister. Registrering
avseende teckningsoptionerna till följd av åtgärder enligt §§ 6, 7, 8 och 11 ska ombesörjas av Euroclear eller
kontoförande institut. Övriga registreringsåtgärder kan företas av Euroclear eller kontoförande institut.
§ 3 Rätt att teckna nya aktier, teckningskurs
Innehavare ska äga rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i bolaget.
Teckningskursen ska uppgå till ett belopp motsvarande 60 procent av den för aktier i Bolaget på AktieTorget
noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under 10 handelsdagar närmast innan och fram till och med den
27 april 2018, dock högst 8,06 kronor. Den sålunda framräknade teckningskursen ska avrundas till två decimaler.
Teckningskursen får inte fastställas till under akties kvotvärde.
Omräkning av teckningskursen liksom av det antal nya aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning
av, kan äga rum i de fall som framgår av § 8 nedan. Teckning kan endast ske av det hela antal aktier, vartill det
sammanlagda antalet teckningsoptioner berättigar, det vill säga bråkdelar av aktier kan ej tecknas.
Bolaget förbinder sig att gentemot varje innehavare svara för att innehavaren ges rätt att teckna aktier i bolaget mot
kontant betalning på nedan angivna villkor.
§ 4 Anmälan om teckning
Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under tiden från och med den 2 maj
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2018 till och med den 15 maj 2018 eller till och med den tidigare dag som följer av § 8 mom. K., L. och M. nedan.
Vid sådan anmälan ska ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär inges till bolaget.
Anmälan om teckning är bindande och kan ej återkallas av tecknaren.
Inges inte anmälan om teckning av aktier inom i första stycket angiven tid, upphör all rätt enligt teckningsoptionerna att gälla.
§ 5 Betalning
Vid anmälan om teckning ska betalning erläggas kontant på en gång för det antal aktier som anmälan om teckning
avser till ett av bolaget anvisat konto.
Optionsinnehavaren ska erlägga den skatt eller avgift som kan komma att utgå för överlåtelse, innehav eller
utnyttjande av teckningsoption på grund av svensk eller utländsk lagstiftning eller svensk eller utländsk myndighets beslut.
§ 6 Införing i aktieboken m.m.
Teckning verkställs genom att de nya aktierna interimistiskt registreras på avstämningskonton genom bolagets
försorg. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på avstämningskonton slutgiltig. Som
framgår av § 8 nedan, senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan slutgiltig registrering på avstämningskonto.
Om bolaget inte är avstämningsbolag vid anmälan om teckning, verkställs teckning genom att de nya aktierna
upptas i bolagets aktiebok som interimsaktier. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, upptas de nya aktierna
i bolagets aktiebok som aktier.
§ 7 Utdelning på ny aktie
De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som
infaller närmast efter det att teckning verkställts.
Om bolaget inte är avstämningsbolag medför de nytecknade aktierna rätt till vinstutdelning första gången på
närmast följande bolagsstämma efter det att teckning verkställts.
§ 8 Omräkning i vissa fall
Beträffande den rätt, som ska tillkomma innehavare av teckningsoption vid vissa bolagshändelser såsom om
aktiekapitalet och/eller antalet aktier före aktieteckning ökas eller minskas, samt i vissa andra fall, ska följande
gälla:
A. Genomför bolaget en fondemission ska teckning – där anmälan om teckning görs på sådan tid, att den inte kan
verkställas senast på femte kalenderdagen före bolagsstämma, som beslutar om emissionen – verkställas först
sedan stämman beslutat om denna. Aktier, som tillkommit på grund av teckning verkställd efter emissionsbeslutet,
registreras interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att deltaga i emissionen. Slutlig
registrering på avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för emissionen.
Om bolaget inte är avstämningsbolag vid tiden för bolagsstämmans beslut om emission, ska aktier som tillkommit
på grund av teckning som verkställts genom att de nya aktierna tagits upp i aktieboken som interimsaktier vid
tidpunkten för bolagsstämmans beslut ha rätt att deltaga i emissionen.
Vid teckning som verkställs efter beslutet om fondemission tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en
omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utföres enligt
följande formler:
omräknad teckningskurs

=

föregående teckningskurs x antalet aktier före fondemissionen
antalet aktier efter fondemissionen
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omräknat antal aktier som varje
teckningsoption berättigar till

föregående antal aktier som varje teckningsoption

=

teckning av

berättigar till teckning av x antalet aktier efter fondemissionen
antalet aktier före fondemissionen

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs snarast möjligt efter bolagsstämmans
beslut om fondemission men tillämpas i förekommande fall först efter avstämningsdagen för emissionen.
B. Genomför bolaget en sammanläggning eller uppdelning av aktier ska mom. A. ovan äga motsvarande tilllämpning, varvid i förekommande fall som avstämningsdag ska anses den dag då sammanläggning respektive
uppdelning, på bolagets begäran, sker hos Euroclear.
C. Genomför bolaget en nyemission – med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya aktier mot kontant betalning eller kvittning – ska följande gälla beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie som tillkommit på
grund av teckning med utnyttjande av teckningsoption:
1. Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande eller med stöd av
bolagsstämmans bemyndigande, ska i beslutet anges den senaste dag då teckning ska vara verkställd för att
aktie, som tillkommit genom teckning, ska medföra rätt att deltaga i emissionen. Sådan dag får inte infalla
tidigare än tionde kalenderdagen efter det att innehavaren har informerats om emissionsbeslutet.
2. Beslutas emissionen av bolagsstämman, ska teckning – där anmälan om teckning görs på sådan tid, att teckningen inte kan verkställas senast på femte kalenderdagen före den bolagsstämma som beslutar om emissionen
– verkställas först sedan bolaget verkställt omräkning enligt detta mom. C., näst sista stycket. Aktie, som
tillkommit på grund av sådan teckning, upptas interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte
har rätt att deltaga i emissionen.
Om bolaget inte är avstämningsbolag vid tiden för bolagsstämmans beslut om emission, ska aktier som tillkommit
på grund av teckning som verkställts genom att de nya aktierna tagits upp i aktieboken som interimsaktier vid
tidpunkten för bolagsstämmans beslut ha rätt att deltaga i emissionen.
Vid teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer tillämpas en
omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till
teckning av. Omräkningarna utföres enligt följande formler:
omräknad teckningskurs

=

föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga börskurs
under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden
(aktiens genomsnittskurs)
aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav
framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten

omräknat antal aktier som varje

föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till

teckningsoption berättigar till teckning av =

teckning av x (aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval
därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten)
aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Aktietorgets officiella kurslista
(eller motsvarande uppgift från börs, auktoriserad marknadsplats eller annan reglerad marknad vid vilken bolagets
aktier noteras eller handlas). I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen
ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.
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Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande formel:
teckningsrättens värde

=

det antal nya aktier som högst kan komma att utges enligt
emissionsbeslutet x (aktiens genomsnittskurs minus teckningskursen för den nya aktien)
antalet aktier före emissionsbeslutet

Uppstår härvid ett negativt värde, ska det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till noll.
Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier ska fastställas två bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid teckning, som verkställs därefter.
Om bolagets aktier inte är föremål för notering eller handel på börs, auktoriserad marknadsplats eller annan
reglerad marknad, ska en omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställas i enlighet med detta mom.
C. Härvid ska istället för vad som anges beträffande aktiens genomsnittskurs, värdet på aktien bestämmas av en
oberoende värderingsman utsedd av bolaget.
Under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar
till teckning av fastställts, verkställs teckning endast preliminärt, varvid det antal aktier, som varje teckningsoption
före omräkning berättigar till teckning av, upptas interimistiskt på avstämningskonto. Dessutom noteras särskilt
att varje teckningsoption efter omräkningar kan berättiga till ytterligare aktier enligt § 3 ovan. Slutlig registrering
på avstämningskontot sker sedan omräkningarna fastställts. Om bolaget inte är avstämningsbolag verkställs
teckning genom att de nya aktierna upptages i aktieboken som interimsaktier. Sedan omräkningarna har fastställts
upptages de nya aktierna i aktieboken som aktier.
D. Genomför bolaget en emission av konvertibler eller teckningsoptioner – med företrädesrätt för aktieägarna –
ska beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie, som tillkommit på grund av teckning med utnyttjande
av teckningsoption bestämmelserna i mom. C., ovan äga motsvarande tillämpning.
Vid teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av.
Omräkningarna utföres enligt följande formler:
omräknad teckningskurs

=

föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga börskurs under den
i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (aktiens genomsnittsskurs)
aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde

omräknat antal aktier som

=

föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till

varje teckningsoption berättigar

teckning av x (aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde)

till teckning av

aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i mom. C. ovan.
Teckningsrättens värde ska anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för teckningsrätten enligt AktieTorgets officiella kurslista (eller motsvarande uppgift från börs, auktoriserad marknadsplats eller annan reglerad
marknad vid vilken teckningsrätterna noteras eller handlas). I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den
som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte
ingå i beräkningen.
Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier ska fastställas två bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid teckning, som verkställs därefter.
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Om bolagets aktier inte är föremål för notering eller handel på börs, auktoriserad marknadsplats eller annan
reglerad marknad, ska en omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställas i enlighet med detta mom.
D. Härvid ska istället för vad som anges beträffande aktiens genomsnittskurs, värdet på aktien bestämmas av en
oberoende värderingsman utsedd av bolaget.
Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier varje
teckningsoption berättigar till teckning av fastställts, ska bestämmelserna i mom. C., sista stycket ovan, äga
motsvarande tillämpning.
E. Skulle bolaget i andra fall än som avses i mom. A.–D. ovan rikta erbjudande till aktieägarna att, med företrädesrätt enligt principerna i aktiebolagslagen, av bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller
besluta att, enligt ovan nämnda principer, till aktieägarna utdela sådana värdepapper eller rättigheter utan vederlag
(erbjudandet), ska, där anmälan om teckning som görs på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt
till deltagande i erbjudandet, tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som
varje teckningsoption berättigar till teckning av (till undvikande av tvivel ska sådant förfarande som innebär
tillskapande av inlösenaktier vilka löses in mot betalning från bolaget inte berättiga till omräkning enligt denna
punkt E). Omräkningarna utförs enligt följande formler:
omräknad teckningskurs

=

föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga börskurs under
den i erbjudandet fastställda anmälningstiden (aktiens genomsnittskurs)
aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till deltagande
i erbjudandet (inköpsrättens värde)

omräknat antal aktier som

=

föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till

varje teckningsoption berättigar

teckning av x (aktiens genomsnittskurs ökad med inköpsrättens värde)

till teckning av

aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i mom. C. ovan.
För det fall att aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, ska värdet av rätten till deltagande
i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde ska härvid anses motsvara genomsnittet
av det för varje börsdag under ifrågavarande tid framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta
och lägsta betalkursen enligt AktieTorgets officiella kurslista (eller motsvarande uppgift från börs, auktoriserad
marknadsplats eller annan reglerad marknad vid vilken dessa inköpsrätter noteras eller handlas). I avsaknad av
notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av
vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.
För det fall aktieägarna ej erhållit inköpsrätter eller eljest sådan handel med inköpsrätter som avses i föregående
stycke ej ägt rum, ska omräkning av teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till
teckning av ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som an¬ges ovan i detta mom. E., varvid följande
ska gälla. Om notering sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, ska värdet av rätten till
deltagande i erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under 25 börsdagar från och med
första dag för notering framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen vid
affärer i dessa värdepapper eller rättigheter vid AktieTorget (eller motsvarande uppgift från börs, auktoriserad
marknadsplats eller annan reglerad marknad vid vilken dessa värdepapper eller rättigheter noteras eller handlas),
i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av
notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss eller vissa dagar, ska vid beräkningen av värdet av rätten till deltagande i erbjudandet
bortses från sådan dag. Den i erbjudandet fastställda anmälningstiden ska vid omräkning av teckningskurs och
antal aktier enligt detta stycke anses motsvara den ovan i detta stycke nämnda perioden om 25 börsdagar. Om
notering ej äger rum, ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet så långt möjligt fastställas med ledning av
den marknadsvärdesförändring avseende bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet.
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Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier ska fastställas snarast möjligt efter erbjudandetidens utgång och ska tillämpas vid teckning, som verkställs efter ett sådant fastställande har skett.
Om bolagets aktier inte är föremål för notering eller handel på börs, auktoriserad marknadsplats eller annan
reglerad marknad, ska en omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställas i enlighet med detta mom.
E. Härvid ska istället för vad som anges beträffande aktiens genomsnittskurs, värdet på aktien bestämmas av en
oberoende värderingsman utsedd av bolaget.
Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier varje
teckningsoption berättigar till teckning av fastställts, ska bestämmelserna i mom. C., sista stycket ovan, äga
motsvarande tillämpning.
F. Genomför bolaget en nyemission eller emission enligt 14 eller 15 kap. aktiebolagslagen – med företrädesrätt för
aktieägarna – äger bolaget besluta att ge samtliga innehavare av teckningsoptioner samma företrädesrätt som
enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid ska varje innehavare, oaktat sålunda att teckning ej verkställts,
anses vara ägare till det antal aktier som innehavaren skulle ha erhållit, om teckning på grund av teckningsoption
verkställts av det antal aktier, som varje teckningsoption berättigade till teckning av vid tidpunkten för beslutet om
emission.
Skulle bolaget besluta att till aktieägarna rikta ett sådant erbjudande som avses i mom. E. ovan, ska vad i föregående
stycke sagts äga motsvarande tillämpning, dock att det antal aktier som innehavaren anses vara ägare till i sådant
fall ska fastställas efter den teckningskurs, som gällde vid tidpunkten för beslutet om erbjudandet.
Om bolaget skulle besluta att ge innehavarna företrädesrätt i enlighet med bestämmelserna i detta mom. F., ska
någon omräkning enligt mom. C., D. eller E. ovan inte äga rum.
G. Beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans med
andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överskrider tio (10) procent av aktiens genomsnittskurs
under en period om 25 börsdagar närmast före den dag, då styrelsen för bolaget offentliggör sin avsikt att till
bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning, ska, där anmälan om teckning som görs på sådan tid, att
därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad teckningskurs
och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av (till undvikande av tvivel ska
sådant förfarande som innebär tillskapande av inlösenaktier vilka löses in mot betalning från bolaget berättiga till
omräkning enligt denna punkt G). Omräkningen ska baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som
överstiger tio (10) procent av aktiens genomsnittskurs under ovannämnd period (extraordinär utdelning). Omräkningarna utföres enligt följande formler:
omräknad teckningskurs

=

föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga börskurs under
en period om 25 börsdagar räknat fr.o.m. den dag då aktien noteras
utan rätt till extraordinär utdelning (aktiens genomsnittskurs)
aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som
utbetalas per aktie

omräknat antal aktier

=

föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till

som varje teckningsoption

teckning av x (aktiens genomsnittskurs berättigar till

teckning av

ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas per aktie)
aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under ovan angiven period om
25 börsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt AktieTorgets officiella kurslista (eller motsvarande uppgift från börs, auktoriserad marknadsplats eller annan reglerad
marknad vid vilken bolagets aktier noteras eller handlas). I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som
slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå
i beräkningen.
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Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier ska fastställas två bankdagar efter utgången av
ovan angiven period om 25 börsdagar och ska tillämpas vid teckning som verkställs därefter.
Om bolagets aktier inte är föremål för notering eller handel på börs, auktoriserad marknadsplats eller annan
reglerad marknad, och det beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning
som enligt bolagets bedömning är att betrakta som extraordinär i beaktande av, i möjligaste mån, de principer som
anges ovan i detta mom. G, ska en häremot svarande omräkning av teckningskursen utföras av bolaget, som därvid
har att i möjligaste mån grunda omräkningen på de principer som anges ovan i detta mom. G.
Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier varje
teckningsoption berättigar till teckning av fastställts, ska bestämmelserna i mom. C., sista stycket ovan, äga
motsvarande tillämpning.
H. Om bolagets aktiekapital eller reservfond skulle minskas med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning
är obligatorisk, tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utföres enligt följande formler:
omräknad teckningskurs

=

föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga börskurs under
en period om 25 börsdagar räknat fr o m den dag då aktien noteras
utan rätt till återbetalning (aktiens genomsnittskurs)
aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per aktie

omräknat antal aktier

=

föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till

som varje teckningsoption

teckning av x (aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som

berättigar till teckning av

återbetalas per aktie)
aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i mom. C. ovan.
Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av aktier, ska istället för det faktiska belopp
som återbetalas per aktie ett beräknat återbetalningsbelopp användas enligt följande:
minskat period beräknat
återbetalningsbelopp per aktie

=

det faktiska belopp som återbetalas på inlöst aktie med aktiens
genomsnittliga börskurs under enom 25 börsdagar närmast före den
dag då aktien noteras utan rätt till deltagande i minskningen
(aktiens genomsnittskurs)
det antal aktier i bolaget som ligger till grund för inlösen av en aktie
minskat med talet 1

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i mom. C. ovan.
Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier ska fastställas två bankdagar efter utgången av
den angivna perioden om 25 börsdagar och ska tillämpas vid teckning, som verkställs därefter.
Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier varje
teckningsoption berättigar till teckning av fastställts, ska bestämmelserna i mom. C., sista stycket ovan, äga
motsvarande tillämpning.
Om bolagets aktier inte är föremål för notering eller handel på börs, auktoriserad marknadsplats eller annan
reglerad marknad, ska en omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställas i enlighet med detta mom.
H. Härvid ska istället för vad som anges beträffande aktiens genomsnittskurs, värdet på aktien bestämmas av en
oberoende värderingsman utsedd av bolaget.
Om bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av aktier med återbetalning till aktieägarna, vilken
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minskning inte är obligatorisk, eller om bolaget utan att fråga är om minskning av aktiekapital skulle genomföra
återköp av egna aktier men där, enligt bolagets bedömning, åtgärden med hänsyn till dess tekniska utformning
och ekonomiska effekter, är att jämställa med minskning som är obligatorisk, ska omräkning av teckningskursen
och antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ske med tillämpning av så långt möjligt av de
principer som anges ovan i detta mom. H.
I. Genomför bolaget åtgärd som avses i mom. A H ovan eller annan liknande åtgärd med liknande effekt och skulle,
enligt bolagets bedömning, tillämpning av härför avsedd omräkningsformel, med hänsyn till åtgärdens tekniska
utformning eller av annat skäl, ej kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som innehavarna
erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, ska bolaget, förutsatt att bolagets styrelse lämnar skriftligt
samtycke därtill, genomföra omräkningarna av teckningskursen och av antalet aktier som varje teckningsoption
berättigar till teckning av i syfte att omräkningarna leder till ett skäligt resultat.
J. Vid omräkning enligt ovan ska teckningskursen avrundas till helt tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas uppåt,
och antalet aktier avrundas till två decimaler.
K. Beslutas att bolaget ska träda i likvidation enligt 25 kap aktiebolagslagen får, oavsett likvidationsgrunden,
anmälan om teckning ej därefter ske. Rätten att göra anmälan om teckning upphör i och med bolagsstämmans
likvidationsbeslut, oavsett sålunda att detta ej må ha vunnit laga kraft.
Senast i omedelbar anslutning till att bolagets styrelse beslutat att kalla till bolagsstämma som ska ta ställning
till fråga om bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap 1 § aktiebolagslagen, ska innehavarna genom
meddelande enligt § 9 nedan underrättas om den avsedda likvidationen. I meddelandet ska intagas en erinran om
att anmälan om teckning ej får ske, sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.
Skulle bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, ska innehavare – oavsett vad som i § 4 ovan
sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning – äga rätt att göra anmälan om teckning från den dag då
meddelandet lämnats, förutsatt att teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om bolagets likvidation ska behandlas.
L. Skulle bolagsstämman, enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen, godkänna - eller samtliga aktieägare i deltagande
bolag i enlighet med fjärde stycke i nämnda paragraf underteckna – fusionsplan varigenom bolaget ska uppgå i
annat bolag, eller om bolagsstämman, enligt 24 kap 17 § aktiebolagslagen, skulle godkänna - eller samtliga aktieägare i deltagande bolag i enlighet med fjärde stycke i nämnda paragraf underteckna - delningsplan varigenom
bolaget ska upplösas utan likvidation, får anmälan om teckning därefter ej ske.
Senast i omedelbar anslutning till att bolagets styrelse beslutat att kalla till bolagsstämma som ska ta slutlig
ställning till frågan om fusion eller delning enligt ovan, eller om fusions- eller delningsplanen ska undertecknas
av samtliga aktieägare i deltagande bolag senast sex veckor före det att sådant undertecknande sker, ska innehavarna genom meddelande enligt § 9 nedan underrättas om fusions- eller delningsavsikten. I meddelandet ska en
redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen eller delningsplanen samt ska
innehavarna erinras om att anmälan om teckning ej får ske, sedan slutligt beslut fattats om fusion eller delning,
eller sedan fusions- eller delningsplan undertecknats, i enlighet med vad som angivits i föregående stycke.
Skulle bolaget lämna meddelande om planerad fusion eller delning enligt ovan, ska innehavare oavsett vad som
i § 4 sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning äga rätt att göra anmälan om teckning från den dag
då meddelandet lämnats om fusions- eller delningsavsikten, förutsatt att teckning kan verkställas senast (i) på
tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken fusionsplanen varigenom bolaget ska uppgå i annat bolag
eller delningsplanen varigenom bolaget ska upplösas utan likvidation ska godkännas, eller (ii) om fusions- eller
delningsplanen ska undertecknas av samtliga aktieägare i deltagande bolag senast på tionde kalenderdagen före
det att sådant undertecknande sker.
M. Upprättar bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap 28 § aktie¬bolagslagen varigenom bolaget ska uppgå i
ett annat bolag eller blir bolagets aktier föremål för tvångsinlösenförfarande enligt 22 kap samma lag ska följande
gälla.
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Äger ett svenskt aktiebolag samtliga aktier i bolaget, och offentliggör bolagets styrelse sin avsikt att upprätta en
fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, ska bolaget, för det fall att sista dag för anmälan om teckning
enligt § 4 ovan infaller efter sådant offentliggörande, fastställa en ny sista dag för anmälan om teckning (slutdagen).
Slutdagen ska infalla inom 30 dagar från offentliggörandet.
En majoritetsaktieägare som utnyttjar sin rätt enligt 22 kap aktiebolagslagen att lösa in återstående aktier i
bolaget har rätt att också lösa in teckningsoptioner som bolaget har gett ut. Har majoritetsaktieägaren med stöd av
aktiebolagslagen begärt att en tvist ska avgöras av skiljemän, får teckningsoptionerna inte utnyttjas för teckning
förrän inlösentvisten har avgjorts genom en dom eller ett beslut som vunnit laga kraft. Om den tid inom vilken
teckning får ske löper ut dessförinnan eller inom tre månader därefter, har innehavaren ändå rätt att utnyttja
teckningsoptionen under tre månader efter det att avgörandet vann laga kraft.
Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges ovan i detta mom. M, ska oavsett vad som i § 4 ovan sägs
om tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning innehavare äga rätt att göra sådan anmälan fram till slutdagen.
Bolaget ska senast tre veckor före slutdagen genom meddelande enligt § 9 nedan erinra innehavarna om denna rätt
samt att anmälan om teckning ej får ske efter slutdagen.
N. Oavsett vad under mom. K., L. och M. ovan sagts om att anmälan om teckning ej får ske efter beslut om likvidation, godkännande av fusionsplan/delningsplan eller efter utgången av ny slutdag vid fusion ska rätten att göra
anmälan om teckning åter inträda för det fall att likvidationen upphör respektive fusionen ej genomförs.
O. För den händelse bolaget skulle försättas i konkurs, får anmälan om teckning ej därefter ske. Om emellertid
konkursbeslutet häves av högre rätt får anmälan om teckning återigen ske.
P. Bolaget förbinder sig att inte vidtaga någon i denna § 8 angiven åtgärd som skulle medföra en omräkning av
teckningskursen till belopp understigande akties kvotvärde.
§ 9 Meddelanden
Meddelanden rörande teckningsoptionerna ska tillställas varje registrerad innehavare av teckningsoptioner och
annan rättighetsinnehavare som är antecknad på konto i bolagets avstämningsregister.
§ 10 Sekretess
Bolaget, kontoförande institut eller Euroclear får ej obehörigen till tredje man lämna uppgift om
teckningsoptionsinnehavare.
Bolaget äger rätt att få följande uppgifter från Euroclear om teckningsoptionsinnehavares konto i bolagets
avstämningsregister:
1. teckningsoptionsinnehavarens namn, personnummer eller annat identifikationsnummer samt postadress;
2. antal teckningsoptioner.
§ 11 Ändring av villkor
Bolaget äger för innehavarnas räkning besluta om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller om det i övrigt enligt bolagets bedömning av praktiska skäl är ändamålsenligt eller
nödvändigt och innehavarnas rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras.
§ 12 Force majeure
I fråga om de på bolaget ankommande åtgärderna gäller att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som
beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, terroristhandling,
strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott
och lockout gäller även om bolaget vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.
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Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av bolaget, om normal aktsamhet iakttagits. Bolaget ansvarar
inte i något fall för indirekt skada eller annan följdskada. Inte heller ansvarar bolaget för skada som orsakats av att
innehavare eller annan bryter mot lag, förordning, föreskrift eller dessa villkor. Härvid uppmärksammas innehavare på att denne ansvara för att handlingar som bolaget tillställts är riktiga och behörigen undertecknade samt att
bolaget underrättas om ändringar som sker beträffande lämnade uppgifter.
Föreligger hinder för bolaget att helt eller delvis vidta åtgärd på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. Om bolaget till följd av en sådan omständighet är förhindrat att verkställa
eller ta emot betalning ska bolaget respektive innehavaren inte vara skyldig att erlägga dröjsmålsränta.
§ 13 Begränsning av kontoförande instituts och Euroclears ansvar
I fråga om de på kontoförande institut och Euroclear ankommande åtgärderna gäller att ansvarighet inte kan göras
gällande för skada, som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, terroristhandling, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om
strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om kontoförande institut eller Euroclear själv vidtar eller är föremål
för sådan konfliktåtgärd.
Vad som ovan sagts gäller i den mån inte annat följer av lagen om kontoföring av finansiella instrument.
Kontoförande institut eller Euroclear är inte heller skyldiga att i andra fall ersätta skada som uppkommer om
kontoförande institut eller Euroclear varit normalt aktsamt. Kontoförande institut eller Euroclear är i intet fall
ansvarigt för indirekt skada.
Föreligger hinder för kontoförande institut eller Euroclear att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på
grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört.
§ 14 Tillämplig lag och forum
Svensk lag gäller för dessa villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor. Talan rörande villkoren skall väckas
vid Stockholms tingsrätt eller vid sådant annat forum vars behörighet skriftligen accepteras av bolaget.
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