INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER
Nyemission i EcoRub AB (publ) inför listning på AktieTorget

EcoRub kan, med sin patenterade teknik som grund och med råvaror i
form av gummipulver framställt av kasserade bildäck, återvunnen plast och
copolymerer tillverka högkvalitativa produkter till konkurrenskraftiga priser.
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EcoRub® – ekologiskt gummi
Ett miljöproblem…
Utsläppen vid framställning och förbränning av gummiprodukter har väsentlig negativ
miljöpåverkan. Varje år samlas det in 3,3 miljoner ton begagnade däck i Europa och en miljard
gamla däck ligger lagrade. Det saknas effektiva, storskaliga återvinningslösningar inom området.
De stora mängderna utslitna och lagrade bildäck utgör ett miljöproblem.

… och en potentiell lösning!
De utslitna bildäcken kan dock även ses som en tillgång som kan ligga till grund för en lönsam
affärsverksamhet på en marknad av betydande storlek. Det är här som EcoRub kommer in i bilden.
EcoRub förfogar nämligen över en patenterad metod för tillverkning av ekologiskt gummi i form av
gummiduk samt skivmaterialet Strongboard baserat på gummipulver framställt av begagnade däck.
Gummiduk kan tillverkas i olika tjocklekar och med olika ytstruktur. Strongboard kan också
tillverkas i olika tjocklekar och kan även vakuumformas. Bolaget har också, delvis med den
patenterade teknologin som grund, utvecklat ett miljövänligt material baserat på återvunnet gummi,
återvunnen plast, copolymerer samt trämjöl. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av
formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Det levereras i form av granulat. Genom
att variera blandningsförhållandet mellan de ingående råmaterialen i formsprutningsmaterialet kan
olika tekniska egenskaper för den slutliga produkten erhållas. EcoRubs patenterade teknologi
möjliggör tillverkning av tre huvudprodukter.
Gummiduk
Strongboard
Formsprutningsmaterial
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OM MEMORANDUMET
Definitioner
I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med “Bolaget” eller “EcoRub”
avses EcoRub AB (publ) med organisationsnummer 556438-0284.

Undantag från prospektskyldighet
Detta memorandum har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen. Detta memorandum
avseende nyemission är undantaget från prospektskyldigheten enligt ”Lagen om handel med
finansiella instrument – Undantag avseende erbjudande till allmänheten”. Grunden för undantaget är
att det sammanlagda värdet av erbjudandet av finansiella instrumentet understiger 1 miljon euro under
en tolvmånadersperiod.

Memorandumets distributionsområde
Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Inbjudan enligt
detta memorandum vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt,
registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Memorandumet får inte
distribueras i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA eller något annat land där distributionen
eller denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i
sådant land. För memorandumet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta
memorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol
exklusivt.

Memorandumet tillgängligt
Memorandumet finns tillgängligt på EcoRubs huvudkontor samt på Bolagets hemsida www.ecorub.se.
Memorandumet kan också nås på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se.

Uttalanden om framtiden
Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i detta memorandum återspeglar styrelsens
nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden
uttrycker endast de bedömningar och antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten för
memorandumet. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att
dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.

AktieTorget
EcoRub har i syfte att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden erhåller korrekt,
omedelbar och samtidig information om Bolagets utveckling träffat en överenskommelse med
AktieTorget om informationsgivning. EcoRub avser att följa tillämpliga lagar, författningar och
rekommendationer som gäller för bolag som är anslutna till AktieTorget. Allmänheten kan kostnadsfritt
prenumerera på Bolagets pressmeddelanden och rapporter genom att anmäla intresse för detta på
AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se.
AktieTorget är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform
som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). AktieTorget tillhandahåller ett effektivt
aktiehandelssystem (INET Nordic), tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norexbörserna. 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. Styrelsen i EcoRub har ansökt om att Bolagets B-aktier skall bli föremål
för handel på AktieTorget. Styrelsen i Bolaget avser i dagsläget inte verka för att Bolaget skall ansluta
sig till någon annan marknadsplats.
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INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER
Inbjudan
Vid årsstämma i EcoRub AB (publ) den 22 mars 2010 bemyndigades styrelsen i Bolaget att fatta
beslut om nyemission. Vid styrelsesammanträde den 12 april fattade styrelsen i Bolaget beslut om att
genomföra en ökning av aktiekapitalet genom en nyemission av lägst 600 000 B-aktier och högst
1 000 000 B-aktier. Fulltecknad nyemission tillför EcoRub 5 000 000 kronor före emissionskostnader,
som beräknas uppgå till cirka 500 000 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna skall, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten och institutionella investerare.
Härmed inbjuds du, i enlighet med villkoren i detta memorandum, att teckna B-aktier i EcoRub AB
(publ) till en kurs av 5,00 kronor per B-aktie. Vid fulltecknad nyemission kommer aktiekapitalet att öka
med 350 000 kronor, från 1 373 050 kronor till 1 723 050 kronor och antalet aktier kommer att öka
med 1 000 000 aktier från 3 923 000 aktier till 4 923 000 aktier.

Ansvar
Styrelsen för EcoRub AB (publ) är ansvarig för innehållet i detta memorandum. Nedan angivna
personer försäkrar härmed gemensamt som styrelse att de vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för
att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt de vet, överensstämmer med faktiska
förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.
Öjebyn, den 19 april 2010
Styrelsen i EcoRub AB (publ)
Nils-Eric Öquist
Åke Paulsson
Bengt Ingvar Jakobsson
Gunnar Larsson
Kurt Westermark

Styrelseordförande
Styrelseledamot och VD
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
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BAKGRUND OCH HISTORIK
De stora koldioxidutsläppen är ett av de största globala problemen som mänskligheten har att lösa.
Koldioxidutsläppen beror i huvudsak på förbränning av fossila bränslen som kol och olja. Omkring
hälften av de gummiprodukter som tillverkas i världen har olja som råvara. För att tillverka gummi från
olja krävs stora mängder olja. I grova mått får man cirka ett kilo gummiprodukter på 3,3 kilo olja.
Utsläppen vid framställning och förbränning av gummiprodukter har väsentlig negativ miljöpåverkan.
Utslitna bildäck utgör ett betydande avfallsproblem. Hälften av all gummiproduktion avser bildäck.
Varje år samlas det in 3,3 miljoner ton begagnade däck i Europa och cirka en miljard gamla däck
ligger lagrade. Det saknas effektiva, storskaliga återvinningslösningar inom området. De stora
mängderna utslitna och lagrade bildäck utgör dock inte bara ett miljöproblem. De utslitna bildäcken
kan även ses som en tillgång som kan ligga till grund för en lönsam affärsverksamhet på en marknad
av betydande storlek. Det är här som EcoRub kommer in i bilden.

Återanvändning av bildäcksgummi
EU har numera en ”trappstege” för värdering av återanvändning av bildäcksgummi där deponi (som är
förbjudet) ligger längst ned och där användning som bränsle är en knappt accepterad nödåtgärd.
Användning av återvunnet gummi som material till nya återbrukbara produkter ligger överst. När ett
ton bildäcksgummi återanvänds som material sparas 3,25 ton olja. Inom hela EU gäller ett
producentansvar för bildäck och enligt den lagstiftningen skall däcken materialåtervinnas. Det saknas
statistik på hur stor del av bildäckberget som återanvänds på liknande sätt som EcoRub avser att göra
det, men det bör enligt styrelsens bedömning understiga 1 procent.
Av de insamlade begagnade däcken i EU för 2008-2009 gick:
13 % till regummering och export av slitna däck till länder med lägre krav
37 % till ”materialersättning” (fotbollsplaner, trädgårdsplattor etc.)
38 % till energiåtervinning (däck används som bränsle)
10 % läggs på deponi
Värmekraftverk tar betalt för att elda upp begagnade däck. I Sverige eldas huvuddelen av de
begagnade däcken upp. Då återvinns endast 20 procent av den energimängd som gått åt för
tillverkning av däcket. En stor del av de däck som inte eldas upp används som marktäckning på
deponier.
Om däcken istället materialåtervinns och blir till nya gummiprodukter genom EcoRub kan den
nedlagda energimängden användas betydligt bättre. Enligt ETRA (European Tyre Recycling
Association) är energiåtgången för att skapa ett råmaterial av begagnade bildäck i form av
gummipulver bara 1,8 procent av den energimängd som behövs för framställning av jungfruråvara.
Inom EU är det en prioriterad fråga att materialåtervinna bildäck och skärpningar av lagar sker
kontinuerligt för att uppnå denna återvinning.
Hittills har gummibranschen inom EU på olika sätt försökt lösa problemet med bildäckberget, men i
avsaknad av teknologi för den materialåtervinning som skall ske enligt producentansvaret, har olika
aktörer på marknaden hittat olika sätt för att kringgå detta ansvar.
En stor del av de däck som kasseras går till förbränning efter att först ha malts till ett finkornigt pulver.
Det är sådant pulver som utgör basen för EcoRubs teknologi.

När ett ton bildäcksgummi återanvänds som material sparas 3,25 ton olja.
Energiåtgången för att skapa ett råmaterial av begagnade bildäck
i form av gummipulver är bara 1,8 procent av den energimängd
som behövs för framställning av jungfruråvara.
Uppgifter från ETRA (European Tyre Recycling Association)
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”Ekologiskt gummi”
Åke Paulsson, entreprenör och tillika VD i EcoRub, har sedan 1990-talet arbetat med utveckling av
metoder för produktion av högkvalitativa produkter baserade på gummipulver som framställts av
kasserade bildäck. År 2006 beviljades EcoRub ett europapatent (EPO 1127918) avseende en
teknologi att binda gummipulver med copolymerer och skapa ett termoelastiskt gummi. Patentet ägs i
sin helhet av Bolaget.
EcoRub är, såvitt styrelsen känner till, det enda företaget i Europa som har en kommersiellt hållbar
metod som gör det möjligt att med gummipulver som råvara tillverka ett material som är
konkurrenskraftigt prismässigt och egenskapsmässigt – ”ekologiskt gummi”. Detta material kan i sin
tur enkelt återanvändas.

”Proof of concept”
Åke Paulsson har bedrivit det utvecklingsarbete som ledde fram till den patenterade teknologin
tillsammans med en amerikansk uppfinnare. När det initiala utvecklingsarbetet var avslutat och patent
skulle sökas beslutade Åke Paulsson och den amerikanska utvecklaren att dela upp rättigheterna
geografiskt. EcoRub sökte och fick patent i Europa och den amerikanske uppfinnarens företag,
Ecotech Inc., sökte och beviljades patent i USA och Kanada.
I USA har Ecotech sålt tillverkningslicenser till tre företag som sedan några år tillbaka tillverkar och
säljer produkter baserade på den aktuella teknologin på den amerikanska marknaden. De tre
företagen tillverkar gummiduk i olika tjocklekar samt ett skivmaterial som kallas Strongboard.
Gummiduken säljs i stor utsträckning till företag som tillverkar olika komponenter baserade på
materialet för bilindustrin. Således har proof of concept, för den teknologi för vilken EcoRub har patent
i Europa, uppnåtts i USA.

EcoRubs teknologi
EcoRub förfogar som tidigare nämnts över den patenterade metoden för tillverkning av ekologiskt
gummi i form av gummiduk samt skivmaterialet Strongboard. Gummiduk kan tillverkas i olika
tjocklekar och med olika ytstruktur. Strongboard kan också tillverkas i olika tjocklekar och kan även
vakuumformas.
Bolaget har därutöver, delvis med den patenterade teknologin som grund, utvecklat ett miljövänligt
material baserat på återvunnet gummi, återvunnen plast, copolymerer samt trämjöl. Materialet är
avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Det
levereras i form av granulat. Genom att variera blandningsförhållandet mellan de ingående
råmaterialen i formsprutningsmaterialet kan olika tekniska egenskaper för olika slutprodukter erhållas.

Historik
I mitten av 1990-talet påbörjade Åke Paulsson i EcoRub AB (fram till 2008 Recycled Rubber, ReRub
AB) det utvecklingsarbete som 2006 resulterade i det ovan nämnda Europapatent avseende en
teknologi att binda gummipulver med copolymerer och skapa ett termoelastiskt gummi.
Parallellt med detta utvecklingsarbete har Åke Paulsson i det nuvarande dotterbolaget Arbergo AB
arbetat med utveckling, tillverkning och försäljning av ergonomiska arbetsplatsmattor.
Dotterbolaget, EcoElast AB har under några år bedrivit testförsäljning i Sverige av ekologisk
gummiduk tillverkad i USA. Sedan något år tillbaka säljer EcoElast AB också vissa specialprodukter
för lantbruk och hästgårdar.
Den nuvarande koncernen med EcoRub AB (publ) som moderföretag och Arbergo AB samt EcoElast
AB som dotterbolag bildades 2007.
Arbergo AB är marknadsledande i Sverige på högkvalitativa arbetsplatsmattor. Övriga bolag i
koncernen har hittills fokuserat på utveckling och har endast redovisat obetydlig omsättning.
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Tendenser
Eftersom Bolagets försäljning av ekologiska gummiprodukter hittills endast har bedrivits i begränsad
omfattning finns det inga tendenser att redovisa inom Bolagets framtida huvudsakliga
verksamhetsområde.
Hittills under 2010 har styrelsen i EcoRub dock konstaterat en tendens avseende ökad försäljning av
arbetsplatsmattor i jämförelse med våren 2009. Enligt styrelsens bedömning är det ett resultat av att
konjunkturen har börjat vända, men det krävs ytterligare uppsving i konjunkturen för att en väsentlig
ökning inom området skall vara rimlig att anta.
Det finns såvitt styrelsen känner till härutöver inga kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella
fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på
Bolagets framtidsutsikter, åtminstone inte under det innevarande räkenskapsåret.

Stöd från EU
EcoRub ansökte under 2009 om ett bidrag från EU inom ramen för ett så kallat Eco Innovation Call
som utlysts av EU med syfte att stimulera spridning av ny miljövänlig teknik för att ta hand om
begagnade bildäck.
Det projekt EcoRub presenterat för EU innefattar samarbete med bland annat ett kluster av
underleverantörer till bilindustrin i Slovenien och med en institution för byggnadsteknik vid universitetet
i Karlsruhe i Tyskland. EcoRubs ansökan fick också starkt stöd av branschorganisationen ETRA
(European Tyre Recycling Association).
EU har nu lämnat ett besked innebärande att projektet kommer att stödjas med totalt 0,68 miljoner
Euro i bidrag motsvarande cirka 6,5 miljoner kronor. EcoRubs andel av bidraget uppgår till 0,51
miljoner Euro motsvarande cirka 4,9 miljoner kronor. Övriga parter i projektet tilldelas 0,17 miljoner
Euro motsvarande drygt 1,6 miljoner kronor.
EU-bidraget kommer att betalas ut under tre år. Ett förskott på en tredjedel av bidraget, motsvarande
drygt 1,6 miljoner kronor, kommer att betalas ut till EcoRub så snart avtalet är klart.
Hela bidraget på cirka 6,5 miljoner kronor ska användas för marknadsföring och applikationsutveckling
avseende EcoRubs patenterade teknologi. Det finns redan idag ett flertal kontakter där företag i olika
länder i Europa vill utreda möjligheterna att utnyttja EcoRubs teknologi i sina egna produkter.
Förutom den betydelse bidraget kommer att få för Bolagets ekonomi under de närmaste tre åren ger
det också prestige till EcoRub. Bidraget innebär att EU efter en noggrann utvärdering av ett flertal
projekt har bedömt att EcoRubs teknologi kan bidra till att lösa ett stort miljöproblem.
EcoRub fick den 25 mars besked från EU om att bidrag beviljats enligt ovan. Det bör dock påpekas att
då detta memorandum publiceras har avtal ännu inte tecknats mellan EU och Bolaget gällande
villkoren för bidraget. Styrelsen bedömer att ett avtal kan vara klart senast i maj 2010 och att de
aktiviteter som delvis skall finansieras med bidraget då kan påbörjas.
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MOTIV FÖR EMISSIONEN
Rörelsekapital och behov av investeringskapital
Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning tillräckligt för att EcoRub skall kunna
bedriva verksamheten i nuvarande omfattning under åtminstone 12 månader framåt i tiden räknat från
dateringen av detta memorandum.
Bolaget behöver dock tillföras investeringskapital för att kunna genomföra det första steget i den plan
som styrelsen i Bolaget har fastställt. För att tillföra EcoRub investeringskapital och därtill nödvändigt
vidhängande rörelsekapital genomför Bolaget nu en nyemission om högst 5 000 000 kronor.
För att EcoRub skall kunna genomföra den planerade investeringen i en pilotskaleanläggning för
tillverkning av formsprutningsråvara krävs att nyemissionen tecknas till åtminstone fastställd
miniminivå, vilken är 3 000 000 kronor.
Om nyemissionen som beskrivs i detta memorandum genomförs men inte blir fulltecknad, kommer
styrelsen att verka för ytterligare finansiering genom EU-bidrag, företagsutvecklingsstöd och/eller
kompletterande finansiering genom lån i bank eller andra kreditinstitut. Det EU-bidrag som EcoRub
sökt och beviljats (se sidan 7) innebär att Bolaget sannolikt tillförs ytterligare investeringskapital samt
kapital för finansiering av marknadsföringsaktiviteter. Investeringskapital kan också komma att tillföras
Bolaget genom ett företagsutvecklingsstöd från Länsstyrelsen. Sådant har sökts, men storleken på
detta eventuella stöd kan inte anges förrän beslut är taget.
Om emissionen inte skulle genomföras kommer Bolaget att söka alternativ finansiering. I det fall
sådan inte kan erhållas kan Bolaget komma att bedriva verksamheten i mindre omfattning än planerat.

Övergripande motiv för nyemissionen
Det övergripande motivet för emissionen är att ge EcoRub ekonomiska resurser för att inleda en
målinriktad och systematisk satsning med syfte att exploatera Bolagets teknologi för återanvändning
av gummi från begagnade bildäck.
Målet är att till år 2014 bygga upp en verksamhet som omsätter mer än 100 miljoner kronor årligen
med god lönsamhet. För att uppnå detta mål kommer Bolaget sannolikt att behöva tillföras mer kapital
än vad den nu aktuella emissionen omfattar. Ytterligare en emission kan därför komma att
genomföras inom två år.

Emissionslikvidens användande
Emissionen kommer, om den fulltecknas, att tillföra Bolaget fem (5) miljoner kronor före
emissionskostnader. För att emissionen skall fullföljas krävs att aktier för minst tre (3) miljoner kronor
tecknas. Om inte denna miniminivå uppnås kommer emissionen inte att fullföljas.
Emissionslikviden, samt vid behov kompletterade finansiering, skall enligt Bolagets plan användas till
följande:
1.
2.
3.
4.

Investering i en pilotanläggning (cirka 2,25 miljoner kronor)
Marknadsföring och försäljning (cirka 1,25 miljoner kronor)
Rörelsekapital (cirka 1 miljon kronor)
Finansiering av emissionskostnader (cirka 0,5 miljoner kronor)

Den planerade investeringen avser en pilotanläggning för tillverkning av formsprutningsmaterial. Den
kommer att ge Bolaget möjlighet att introducera denna produkt på marknaden.
Planerade marknadsförings- och försäljningsinsatser avser både formsprutningsmaterial och ekologisk
gummiduk. Ett första försäljningsmål är att uppnå en volym som innebär fullt kapacitetsutnyttjande i
den planerade produktionsanläggningen för formsprutningsmaterial.
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Syftet med marknadsförings- och försäljningsinsatserna avseende ekologisk gummiduk och
Strongboard är att bygga upp en marknad för dessa produkter. Försäljningen är idag blygsam, men
bedöms komma att öka kraftigt de närmaste åren. Bolaget kommer under de närmaste två åren att
samarbeta med de amerikanska företag som tillverkar dessa produkter på licens. Därefter räknar
Bolaget med att täcka behovet av produktionskapacitet i en egen anläggning.
De aktuella investeringarna är första steget i en plan med syfte att exploatera Bolagets teknologi. Det
andra steget, som bland annat innebär investering i en produktionsanläggning för tillverkning av
gummiduk, beräknas kunna tas under 2012.

Erbjudandet i sammandrag
Teckningstid:
Teckningskurs:
Antal aktier i erbjudandet:
Emissionsvolym:
Teckningspost:
Antal aktier innan emission:
Värdering:
Listning på AktieTorget:
Handelspost:
B-aktiens ISIN-kod:

26 april – 12 maj 2010
5,00 kronor per B-aktie
Erbjudandet omfattar lägst 600 000 och högst 1 000 000 B-aktier
Lägst 3 000 000 och högst 5 000 000 kronor
Minsta teckningspost är 1 000 B-aktier
3 923 000 aktier varav 1 000 000 är A-aktier
Cirka 19,6 miljoner kronor (pre-money)
B-aktien i EcoRub är planerad att anslutas till AktieTorget. Första
dag för handel beräknas bli den 11 juni 2010
1 B-aktie
SE0003273531

Aktiens prissättning
Aktiens pris har fastställts av EcoRubs styrelse. Genom den nu aktuella emissionen tillförs Bolaget
erforderligt kapital för att genomföra det första av två steg i en utvecklingsplan med syfte att
exploatera Bolagets patenterade teknologi.
Den planerade investeringen innebär att Bolaget kommer att kunna påbörja tillverkning och försäljning
i kommersiell skala av formsprutningsråvara. Vid prissättning av aktien har också beaktats att Bolaget
genom emissionen får resurser att marknadsföra och sälja gummiduk och Strongboard som tillverkas i
USA i enlighet med Bolagets patenterade teknologi.
Tillsammans med befintlig verksamhet i dotterbolagen bör detta, enligt styrelsens bedömning, kunna
resultera i en omsättning och lönsamhet som väl kan motivera aktiens pris i den aktuella emissionen.
Vid fastställande av priset på aktien har värdet av patentet och den know-how som Bolaget förfogar
över beaktats endast i obetydlig omfattning, vilket även gäller för de möjligheter till snabb och lönsam
tillväxt som genomförandet av det andra av de två planerade utvecklingsstegen skulle kunna medföra.

Framtida kapitalbehov
Den aktuella nyemissionen, eventuellt kompletterad med lån samt bidrag från EU, bedöms täcka
EcoRubs kapitalbehov de närmaste 12-24 månaderna. Efterfrågan på formsprutningsmaterial väntas
senast om två år överstiga produktionskapaciteten i den pilotanläggning som Bolaget planerar att
bygga upp. Styrelsen bedömer därför att Bolaget under 2011 eller 2012 kommer att behöva tillföras
ytterligare investeringskapital för att kunna investera i utökad produktionskapacitet för
formsprutningsmaterial.
Det största behovet av investeringskapital bedöms dock vara hänförligt till en planerad investering i en
produktionsanläggning för gummiduk och Strongboard.
Det totala kapitalbehovet för dessa investeringar samt utökat rörelsekapitalbehov beräknas uppgå till
30-40 miljoner kronor. Det är därför sannolikt att Bolaget kommer att behöva genomföra ytterligare en
nyemission inom två år. Storleken på en sådan emission är beroende av bland annat kapitalbehovet,
utfallet av den nu aktuella emissionen, andra finansieringsmöjligheter och försäljningsutvecklingen för
EcoRubs produkter.
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Listning på AktieTorget
EcoRub har godkänts för listning på AktieTorget under förutsättning att AktieTorgets krav på
ägarspridning uppnås. Listningen på AktieTorget skapar utökade möjligheter för en god
marknadsföring av såväl Bolaget som dess produkter. Vidare underlättas kapitalanskaffningen till
EcoRub, vilket främjar en hög utvecklings- och expansionstakt. En listning på AktieTorget bidrar också
till att eventuella företagsförvärv avsevärt underlättas.
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VD HAR ORDET
Miljöhoten har väl aldrig varit så uppenbara som nu. Varje dag talas och skrivs det i media om
koldioxidutsläpp och global uppvärmning. Enligt ETRA kan koldioxidutsläppen reduceras 45 gånger
vid återanvändning av gummi i jämförelse med tillverkning av gummi. Att kunna återvinna gummi på
ett bra sätt utgör en viktig del av arbetet med att minska växthuseffekten.
Bara i EU ligger cirka en miljard bildäck lagrade och det kasseras cirka 3,3 miljoner ton bildäck per år.
Detta är naturligtvis ett stort miljöproblem och det finns ett stort behov av att hantera bergen av
bildäck. Samtidigt är de lagrade bildäcken en stor materialtillgång och en bra grund för en lönsam
verksamhet som främjar miljön.
EcoRub har en patenterad teknologi som möjliggör återanvändning av kasserade bildäck på ett nytt
sätt. Vårt ekologiska gummi har en klimatpåverkan som bara är en tiondel eller mindre i jämförelse
med nytt gummi. Detta innebär att vi kan erbjuda en mer effektiv återanvändning av bildäck än vad
man kan göra med tidigare metoder. Ytterligare en fördel är att vårt material kan återanvändas gång
på gång.
Vår kombination av ett ”grönare” material med konkurrenskraftiga egenskaper och priser är
efterfrågad av presumtiva kunder sedan flera år tillbaka. Därför ser vi mycket goda förutsättningar för
att våra produkter skall kunna ta marknadsandelar från andra konkurrerande material.
Den patenterade teknologin har jag utvecklat i samarbete med en amerikansk uppfinnare. Sedan
några år tillbaka har tre företag i USA licens för att tillverka ekologiskt gummi. En stor del av
produktionen går till bilindustrin. Det är alltså bevisat att teknologin fungerar i USA. Den stora
utmaningen för oss blir att nå ut med vårt ekologiska gummi på den europeiska marknaden.
Vår verksamhet ligger helt i linje med EU:s strävan att minska mängden avfall från begagnade bildäck,
men främst avseende att återbruka materialet. Detta har EU konstaterat i sin utvärdering av vårt
projekt och vi har fått ett mycket högt betyg på detta projekt (256151 ACE). Vi har en teknologi som är
utvecklad för produktion i industriell skala.
Den ansökan som vi utformat tillsammans med strategiska partners om bidrag på cirka 6,5 miljoner
från EU för marknadsföring och applikationsutveckling har beviljats (se sidan 7). Även om allt inte är
klart då detta skrivs, bedömer jag att avtal om EU-bidraget kommer att kunna ingås under maj månad
detta år. Projektet är treårigt.
Vi tar nu ett första steg mot en kommersialisering av vår teknologi. Syftet med den nu aktuella
nyemissionen är främst att finansiera uppförandet av en mindre produktionsanläggning och en
satsning på marknadsföring. Vi planerar att inom ett par år bygga upp ytterligare produktionskapacitet
för våra produkter. Målet är att 2014 uppnå en omsättning på mer än 100 miljoner kronor med god
lönsamhet.
EcoRub är ett miljöteknikföretag med mycket goda framtidsutsikter. Vi har färdigutvecklad teknik. Den
potentiella marknaden för våra produkter uppgår till flera miljarder kronor.
Vi har några händelserika år framför oss. Jag hoppas att du ser samma möjligheter i EcoRub som vi i
styrelsen gör. Jag välkomnar dig härmed att delta i vår nyemission och att vara med på vår fortsatta
resa.
Åke Paulsson
VD, EcoRub AB (publ)
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR
Erbjudandet
Erbjudandet omfattar lägst 600 000 och högst 1 000 000 nyemitterade B-aktier i EcoRub AB (publ).
Vid full anslutning i föreliggande nyemission kommer Bolaget att tillföras 5 000 000 kronor före
emissionskostnader. Utfallet av erbjudandet kommer att offentliggöras genom pressmeddelande
snarast möjligt efter teckningsperiodens slut.

Teckningsberättigade
Rätt att teckna de nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma
allmänheten och institutionella investerare.

Teckningskurs
Teckningskursen är fem (5) kronor per B-aktie. Courtage utgår ej.

Teckningstid
Anmälan om teckning skall göras under perioden 26 april – 12 maj 2010.

Anmälan
Anmälan om teckning av B-aktier skall avse lägst 1 000 B-aktier och skall ske i jämna poster om 1 000
B-aktier. Anmälningssedlar skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda senast kl 15.00 den
12 maj 2010 på nedanstående adress, fax eller e-post:
Sedermera Fondkommission AB
Corporate Finance
Importgatan 4
SE-262 73 Ängelholm

Telefon:
Fax:
E-post:

0431-47 17 00
0431-47 17 21
nyemission@sedermera.se

Anmälan är bindande. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan
avseende. Endast en anmälningssedel per tecknare får inlämnas. Inkommer flera anmälningssedlar
från samma investerare kommer enbart den senast inkomna att beaktas. Inga tillägg eller ändringar
får göras i den på anmälningssedeln förtryckta texten.

Rätt till förlängning av anmälningstiden samt emissionens fullföljande
Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden och flytta fram likviddagen. Styrelsen har
beslutat att lägsta teckningsvolym för att fullfölja emissionen är 3 000 000 kronor. I det fall lägsta
teckningsvolym inte uppnås kommer emissionen inte att fullföljas.

Principer för tilldelning
Beslut om tilldelning fattas av styrelsen, vid överteckning skall aktietecknare enligt styrelsens
bestämmande tilldelas aktier i förhållande till totalt ansökt antal aktier, avrundat nedåt till jämn
aktiepost. Överskjutande aktier fördelas genom lottning.
Tilldelning beräknas ske den 17 maj 2010. Snarast därefter kommer avräkningsnota att skickas till
dem som erhållit tilldelning i erbjudandet. De som inte tilldelats några aktier får inget meddelande.
Tilldelning kan komma att ske med ett lägre antal aktier än vad som angivits på anmälningssedlarna
eller i vissa fall helt utebli.

Betalning
Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota,
samt skall vara Sedermera Fondkommission AB tillhanda senast fyra bankdagar efter utsändandet av
avräkningsnota. Om betalning inte sker i tid kan aktierna komma att överlåtas till annan part. Om
betalning från en sådan försäljning understiger försäljningspriset enligt erbjudandet kan
mellanskillnaden komma att utkrävas av den person som ursprungligen tilldelades aktierna.
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Registrering och redovisning av tilldelade aktier
Registrering av emissionen hos Bolagsverket beräknas ske vecka 22, 2010. Därefter erhåller
tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av aktier skett på tecknarens VP-konto.
Avisering till aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat sker i enlighet med respektive förvaltares
rutiner.

Investerare bosatta utanför Sverige
Investerare som är bosatta utanför Sverige kan vända sig till Sedermera på nedanstående
telefonnummer för information om teckning och betalning. Observera att erbjudandet enligt detta
memorandum inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika,
Japan, Australien eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller
andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Utdelning
De nya aktierna berättigar till utdelning från och med räkenskapsåret 2010.

Handel på AktieTorget
Ecorub AB har för avsikt att lista bolagets B-aktie på AktieTorget. Första handelsdag är beräknad till
den 11 juni 2010. Handelsbeteckningen kommer att vara ECO. Bolagets B-aktie har ISIN-kod
SE0003273531. En handelspost kommer att uppgå till en (1) B-aktie.

Övrigt
Samtliga aktier som erbjuds i denna nyemission kommer att nyemitteras. Det finns därför inga fysiska
eller juridiska personer som erbjuder att sälja värdepapper i denna nyemission.

Frågor med anledning av nyemissionen kan ställas till:
EcoRub AB
Tel:
0911-766 20
E-post: info@ecorub.se

Sedermera Fondkommission AB
Tel:
0431-47 17 00
E-post: nyemission@sedermera.se

Memorandum och anmälningssedel kan laddas ner på Bolagets hemsida (www.ecorub.se) alternativt
beställas från Bolaget på telefon 0911-76661.
Memorandum och anmälningssedel kan även laddas ner från www.sedermera.se eller beställas från
Sedermera Fondkommission AB på telefon 0431-47 17 00.
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ECORUB
Koncernstruktur
EcoRub AB (publ) är moderföretag i en koncern omfattande, förutom moderbolaget, de två
dotterbolagen Arbergo AB och EcoElast AB. Därutöver har EcoRub inga aktieinnehav.
EcoRub ägde tidigare 25 procent av aktierna i ett vilande bolag, ProFarma AB (tidigare RePile AB).
Dessa aktier avyttrades i april 2010.

Verksamhet
EcoRub AB (publ)
EcoRub är, förutom moderföretag i koncernen, ett utvecklingsföretag med siktet inställt på framtida
tillverkning av produkter baserade på återvunnet gummi.
Inom företaget finns stor kunskap om och lång erfarenhet av produkter baserade på återvunnet gummi
samt utveckling av kompositmaterial med specifika egenskaper. De material som skall tillverkas är
termoelastiska, vilket innebär att de lätt kan återanvändas. Egenskaper som låg vikt, bra
åldersbeständighet, motståndskraft mot väder och vind samt svetsbarhet är grunderna för materialens
breda användningsområden.
EcoRub-koncernen har en patenterad teknologi som möjliggör tillverkning av tre huvudprodukter:
Gummiduk
Strongboard (ett skivmaterial)
Formsprutningsmaterial (i form av granulat)
Arbergo AB
Arbergo tillverkar och säljer högkvalitativa ergonomiska arbetsplatsmattor till bland annat handel,
industri och storkök. Efter två förlustår kunde Arbergo redovisa ett resultat före skatt på 651 549
kronor 2009. Omsättningen uppgick till 6 080 486 kronor, vilket utgjorde cirka 80 procent av
koncernens omsättning detta år. Omsättningen har påverkats negativt av lågkonjunkturen. En
förbättrad konjunktur väntas leda till ökad försäljning och positiva resultat de närmaste åren.
EcoElast AB
EcoElast tillverkar och säljer produkter baserade på ekologiskt gummi till i huvudsak lantbruk och
hästgårdar. EcoElast omsatte 863 267 kronor 2009 och redovisade ett resultat före skatt på 39 530
kronor.
Marknadspotentialen för dotterbolagen Arbergo och EcoElast är begränsad. Bolagen bedöms dock de
närmaste åren kunna redovisa fortsatta försäljningsökningar och positiva resultat. Det bedöms inte
föreligga något betydande ytterligare kapitalbehov i dessa dotterbolag de närmaste åren.
Den aktuella emissionen avser att finansiera den verksamhet som bedrivs i moderbolaget avseende
ekologiskt gummi och formsprutningsmaterial för applikationer med stor potential, vilket enligt
styrelsens planer utgör koncernens framtida huvudsakliga verksamhet.
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Bolagsinformation
Firmanamn
Kortnamn på AktieTorget
Säte
Organisationsnummer
Datum för bolagsbildning
Datum när bolag startade sin nuvarande verksamhet
Land för bolagsbildning
Hemvist
Juridisk form
Lagstiftning
Adress
Telefon
Hemsida

EcoRub AB (publ)
ECO
Norrbottens län, Piteå kommun
556438-0284
1991-11-11
1995-09-25
Sverige
Piteå
Publikt aktiebolag
Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen
Kabelgatan 9, 943 31 Öjebyn
0911-766 20
www.ecorub.se

Dotterbolag – Arbergo AB
Land för bolagsbildning
Land från var dotterbolag driver verksamhet
Organisationsnummer
Ägarandel

Sverige
Sverige
556632-2771
100 %

Dotterbolag – EcoElast AB
Land för bolagsbildning
Land från var dotterbolag driver verksamhet
Organisationsnummer
Ägarandel

Sverige
Sverige
556527-3710
100 %

Affärsidé
EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och
prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.

Affärsmodell
EcoRub skall tillverka och sälja sina produkter i form av halvfabrikat till andra företag som tillverkar
och marknadsför komponenter eller färdiga produkter till andra företag och slutanvändare.
Marknadsföring och försäljning skall ske i egen regi samt genom agenter och distributörer.
Då så bedöms lämpligt skall Bolaget lägga ut tillverkning på andra företag, exempelvis de
amerikanska företag som idag är leverantörer till Bolaget.
Bolaget skall också kunna upplåta licenser till företag i Europa och i andra delar av världen.

Målsättning
EcoRubs mål är att med god lönsamhet under 2014 omsätta minst 100 miljoner kronor på produkter
baserade på Bolagets teknologi kring återvunnet gummi. Merparten av produktionen skall ske i egen
regi.
Bolaget skall ha kunder i minst fem europeiska länder utöver Sverige. Kunderna skall representera
olika branscher. En av dessa branscher skall vara fordonsindustrin.
Strategi för att nå målsättningen
EcoRubs strategi för att uppnå målen är följande:
EcoRub ska skapa standardiserade kvaliteter av formsprutningsmaterial och ekologiskt gummi
för marknader av betydande storlek;
EcoRub skall identifiera och tillsammans med stora företag – eller underleverantörer till stora
företag – utveckla applikationer för EcoRubs teknologi i form av produkter och komponenter
med stor potential, exempelvis till fordonsindustrin;
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EcoRub skall bygga upp en egen organisation bestående av 2-4 kvalificerade tekniker för
marknadsföring, försäljning och applikationsutveckling;
EcoRub skall etablera samarbete med agenter och distributörer i ett antal länder;
EcoRub skall etablera samarbete med några forskningsinstitut i Sverige och i andra länder
som arbetar med miljöfrågor med koppling till EcoRubs verksamhet;
EcoRub skall vidareutveckla samarbetet med det kluster av företag som bildats på initiativ av
EcoRub och som arbetar med framtagning av produkter baserade på EcoRubs produkter;
EcoRub skall bygga upp egen produktionskapacitet för tillverkning av både
formsprutningsmaterial, ekologisk gummiduk och Strongboard.
För att genomföra strategin behöver EcoRub initialt tillföras fem (5) miljoner kronor, vilket är målet
med den aktuella emissionen. Därutöver bedöms Bolaget behöva tillföras 30-40 miljoner kronor under
de närmaste 3-4 åren. En del av detta kapital bedöms kunna tillföras genom ytterligare en emission.
Resten av kapitalbehovet bedöms kunna tillföras Bolaget i form av bidrag från bland annat EU,
upplåning samt framtida försäljningsintäkter. Omfattningen av denna kapitaltillförsel är i dagsläget inte
möjlig att bedöma.

Produkter
EcoRub förfogar över en patenterad metod för tillverkning av ekologiskt gummi i form av gummiduk
samt skivmaterialet Strongboard. Gummiduk kan tillverkas i olika tjocklekar och med olika ytstruktur.
Strongboard kan också tillverkas i olika tjocklekar och kan även vakuumformas. Bolaget har också,
delvis med den patenterade teknologin som grund, utvecklat ett miljövänligt material baserat på
återvunnet gummi, återvunnen plast, copolymerer samt trämjöl. Materialet är avsett för formsprutning i
den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Det levereras i form av granulat.
Genom att variera blandningsförhållandet mellan de ingående råmaterialen i formsprutningsmaterialet
kan olika tekniska egenskaper för den slutliga produkten erhållas. Således möjliggör EcoRubs
patenterade teknologi tillverkning av tre huvudprodukter.
Gummiduk
Strongboard (ett skivmaterial)
Formsprutningsmaterial (i form av granulat)
Historiska intäkter
EcoRub har för avsikt att tillverka tre huvudprodukter, vilka utgör Bolagets huvudsakliga framtida
potential. Därutöver säljer EcoRub, via dotterbolaget Arbergo AB, ergonomiska arbetsplatsmattor.
Under räkenskapsåren 2007 till 2009 har de ergonomiska arbetsplatsmattorna utgjort koncernens
mest intäktsbringande produktkategori. Via dotterbolaget EcoElast AB har försäljning av produkter
baserade på återvunnet gummi skett till kunder inom lantbrukssektorn. Försäljningen har hittills skett i
begränsad omfattning. Gummiduk till dessa produkter har köpts in från USA.
Varför arbetsplatsmattor?
Verksamheten med arbetsplatsmattor startades i slutet av 1990-talet för att demonstrera
användningsområdet för återvunnet gummi, men även för att skapa en intäktskälla. Till en början
tillverkades dessa arbetsplatsmattor av återvunnet gummi, men kundkrav medförde att sortimentet
breddades markant. Återvunnet gummi kan bara vara svart medan kunderna efterfrågade andra
färger. Arbetsplatsmattorna tillverkas därför numera av olika gummikvalitéer. Idag utgör
arbetsplatsmattor gjorda av återvunnet gummi cirka 5-10 procent av den totala försäljningsvolymen.
Tre huvudprodukter baserade på patenterad teknologi
EcoRub står nu inför sin stora utmaning. Efter många års utvecklingsarbete avser EcoRub att
investera i produktionskapacitet för storskalig tillverkning och försäljning av ekologiskt gummi i form av
formsprutningsmaterial, gummiduk och Strongboard. Gemensamt för Bolagets kommande produkter
som baseras på den patenterade teknologin är att de har sin grund i återvunnet gummi och
återvunnen plast. Gummi från bildäck skall köpas in i form av pulver från andra tillverkare.
Gummipulvret skall blandas med plast och bindningen mellan plast- och gummipolymererna skall
förstärkas med hjälp av patenterade molekyler. Detta material skall sedan bearbetas till termoelastiska
material i form av gummiduk, Strongboard samt formsprutningsmaterial (granulat).
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Gummiduk och Strongboard
Gummiduk och Strongboard har många goda tekniska egenskaper och är användbara inom många
områden. De är enligt styrelsens bedömning:
Åldersbeständiga
Köld- och slagtåliga
Stötdämpande
Miljövänliga
Svetsbara
Tåliga mot solens påverkan
Prismässigt konkurrenskraftiga
Idag köper EcoRub in gummiduk och Strongboard från två företag i USA som tillverkar dessa material
i enlighet med den teknologi som EcoRub har patenterat i Europa. Bolaget har för avsikt att uppföra
en fullskalig produktionsanläggning för produktion av gummiduk och Strongboard. Nedan anges
exempel på möjliga användningsområden för dessa material:
Inom fordonsindustrin i form av komponenter såsom tätningar, korrosionsskydd, gummimattor
och stänkskydd till personbilar, lastbilar, bussar och entreprenadfordon
Tätskikt till deponier och dammar av olika slag
Byggnadsmaterial, exempelvis takbeläggning
Dammskydd till transportband inom gruvindustri
Inom lantbruket i form av golv- och väggbeklädnad i ladugårdar och stallar
Formsprutningsmaterial
Formsprutningsmaterial innehåller bland annat återvunnet gummi, återvunnen plast, copolymerer
samt trämjöl. Formsprutningsmaterialet kan användas för formsprutning av ”plastprodukter” eller
strängsprutning av profiler. Egenskaperna på slutprodukten kan varieras beroende på
blandningsförhållandena i råmaterialet. Det finns i dagsläget, såvitt styrelsen i EcoRub känner till,
inget företag som tillverkar formsprutningsmaterial av återvunnet gummi.
EcoRubs arbetsområde skall framgent omfatta produktion av formsprutningsmaterial, vilket skall ske i
den pilotskaleanläggning som Bolaget har för avsikt att uppföra. Själva formsprutningen och
strängsprutningen skall sedan ske hos företag som är specialiserade på sådan verksamhet. Dessa
företag skall också ha kontakt med slutkunderna. EcoRub har på något års sikt även för avsikt att
uppföra en fullskalig produktionsanläggning för formsprutningsmaterial.
Ett stort antal produkter tillverkas idag i PVC-plast, ett material som många av EcoRubs presumtiva
kunder vill komma ifrån av miljöskäl. EcoRubs formsprutningsmaterial är ett alternativ för vissa av
dessa produkter. Varuprover avseende nedanstående produkter har, för att pröva de tekniska
egenskaperna i materialet, testats hos slutkunder som har visat stort intresse för materialet:
Lastpallar och pallkragar
Backar för dryckesflaskor
Komponenter till hushållsmaskiner, exempelvis rör till diskmaskiner
Ytterhöljen till gasflaskor
Möbler
Det finns många andra produkter utöver ovanstående som kan tillverkas av EcoRubs
formsprutningsmaterial och där detta material är konkurrenskraftigt.
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Bolaget avser att med ett eget laboratorium kunna verifiera och optimera materialegenskaper.
Formsprutningsmaterialet kommer enligt styrelsens bedömning att ha en rad positiva egenskaper,
bland andra följande:
Slagtåligt
Stötdämpande
Låg vikt
Miljövänligt
Prismässigt konkurrenskraftigt

Produktutveckling
Åke Paulsson har sedan 1990-talet arbetat med metoder och affärskoncept kring tillverkning av
”ekologiskt gummi” baserat på pulver framställt av begagnade bildäck. Sedan sommaren 2006 finns
ett Europapatent avseende en teknologi att binda gummipulver med copolymerer och skapa ett
termoelastiskt gummi. Patentet ägs i sin helhet av Bolaget. Efter mångårigt utvecklingsarbete är
EcoRubs material färdigutvecklat som princip. Det som återstår rent utvecklingsmässigt är utveckling
av standardblandningar och anpassningar till kundspecifika krav. Vad som ska utvecklas beror på
vilka kunder som EcoRub framgent kan knyta till sig och vilka behov dessa kunder har.
Utöver arbetsplatsmattor som säljs via dotterbolaget Arbergo AB, säljs i dagsläget gummiduk med
olika ytor, bredder och tjocklekar via dotterbolaget EcoElast AB. Gummiduk köps in från USA och kan
levereras med eller utan förklistrad baksida samt i mjukare eller hårdare gummikvalitet. Försäljningen
är än så länge i ett tidigt skede med ytterst begränsad marknadsföring och produkterna används idag
främst som halkskydd, golvbeläggning och vibrationsdämpning.

Patent
Sedan sommaren 2006 finns ett Europapatent (EPO 1127918) avseende en teknologi att binda
gummipulver med copolymerer och skapa ett termoelastiskt gummi. Patentet ägs i sin helhet av
Bolaget. Det gäller i Sverige, Tyskland, Spanien, Nederländerna, Italien, Frankrike, Belgien och
Storbritannien. EcoRub är inte beroende av patentet för att bedriva sin verksamhet även om patentet
utgör ett kommersiellt skydd för Bolaget och dess dotterbolag. Det finns såvitt styrelsen känner till inga
andra patent som begränsar den verksamhet som är planerad. Patentet utgör grunden i tillverkningen
av formsprutningsmaterial, gummiduk och Strongboard.

Uppförande av pilotskaleanläggning
För att kunna producera formsprutningsmaterial i kommersiellt intressant omfattning avser EcoRub att
uppföra en pilotskaleanläggning. Investeringskostnaden beräknas uppgå till cirka 2,25 miljoner kronor
vartill kommer kostnader för marknadsföring och behov av utökat rörelsekapital. Målet är att
anläggningen skall vara färdig att tas i bruk under hösten 2010. Enligt den kalkyl som utarbetats av
Bolaget nås ett positivt resultat från denna anläggning redan vid en årlig produktion om 200 ton. Den
maximala kapaciteten beräknas uppgå till cirka 2 000 ton per år, vilket skulle kunna ge en omsättning
på cirka 30 miljoner kronor. Lönsamhetsförutsättningarna är mycket goda vid dessa
produktionsvolymer.

Planerat uppförande av två fullskaliga produktionsanläggningar
Efter att EcoRub har färdigställt pilotskaleanläggningen med dess tillhörande laboratorium avser
Bolaget att uppföra en fullskalig produktionsanläggning för formsprutningsmaterial samt en fullskalig
produktionsanläggning för produktion av gummiduk och Strongboard. Det är i dagsläget för tidigt att ta
beslut om vilken av de fullskaliga produktionsanläggningarna som är lämpligast att bygga först. Hur
efterfrågan på olika produkter utvecklas är en faktor som kommer att påverka Bolagets vägval.
Fullskalig produktion av formsprutningsmaterial (utökad produktionskapacitet)
EcoRub har för avsikt att uppföra en helautomatiserad anläggning för storskalig produktion av
formsprutningsmaterial. Den innehåller blandningsdel, extruderingsdel (där materialet smälts och
blandas samman) och en del som skapar pellets (formsprutningsmaterial) av smältan. Anläggningen
innefattar också silor för råvara och färdig vara samt interntransporter genom vakuumpumpning. En
produktionsanläggning av planerad storlek beräknas kosta cirka 6 miljoner kronor.
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Fullskalig produktion av gummiduk och Strongboard
I dagsläget köper EcoRub in gummiduk och Strongboard från USA för att kunna leverera dessa
produkter till kunder i Europa redan innan Bolaget har egen produktionskapacitet. Bolaget har för
avsikt att uppföra en fullskalig produktionsanläggning för produktion av gummiduk och Strongboard.
En produktionsanläggning av planerad storlek beräknas kosta cirka 20 miljoner kronor. Därtill kommer
kostnader för uppstart samt behov av rörelsekapital som av Bolaget beräknas uppgå till ytterligare
cirka 10 miljoner kronor. Det totala kapitalbehovet för denna fullskaliga produktionsanläggning uppgår
därmed till cirka 30 miljoner kronor.
Produktionskapaciteten i en sådan anläggning skulle uppgå till maximalt 8 000 ton vid kontinuerlig.
Det är rimligt att anta att det första årets produktion kan uppgå till cirka 1 000 ton för att öka till 2 500
ton under det andra produktionsåret. I det fall försäljningspriset uppgår till 20-25 kronor per kilo, vilket
bedöms vara rimligt, skulle EcoRub via produktionsanläggningen kunna skapa försäljningsintäkter om
20-25 miljoner kronor respektive 50-60 miljoner kronor under anläggningens första två år i drift.
Lönsamhetsförutsättningarna är enligt styrelsens bedömning goda för en fullskalig
produktionsanläggning. Vid full produktion skulle anläggningen kunna producera gummiduk för
Närmare 200 miljoner kronor. Den planerade investeringen i en egen produktionsanläggning för
gummiduk och Strongboard kommer att kunna påbörjas tidigast 2011. Fram till dess kan EcoRub köpa
gummiduk och Strongboard från amerikanska tillverkare och sälja dessa produkter på den svenska
och europeiska marknaden. EcoRub har redan kontakt med dessa tillverkare och köper idag ekologisk
gummiduk och Strongboard för försäljning till kunder i Sverige. Försäljningen har inletts i liten skala,
vilket är det första steget i Bolagets strävan efter att bygga upp en marknad för dessa produkter.
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Marknad
EcoRub skall bearbeta marknaden med egentillverkade produkter baserade på återvunnet gummi och
återvunnen plast. Bolaget har uppskattat den europeiska totalmarknaden för EcoRubs produkter till
minst 500 000 ton per år. Även en mycket liten marknadsandel för EcoRub skulle innebära en stor
omsättning för bolaget.
EcoRub är idag huvudsakligen verksamt på den svenska marknaden men avser att med hjälp av
bland annat EU-finansiering bearbeta andra marknader i Europa. De historiska intäkterna har
huvudsakligen utgjorts av försäljning av ergonomiska arbetsplatsmattor, via dotterbolaget Arbergo AB.
Nedan följer en historisk geografisk intäktsfördelning.
(Kronor)

Sverige
Övriga Norden
Övriga Europa
Summa intäkter

2009

2008

2007

6 930 893
611 120
61 675
7 603 688

7 185 393
855 167
18 146
8 058 703

6 505 454
978 186
3 790
7 487 430

EcoRub står, efter många års utvecklingsarbete, inför att uppföra produktionskapacitet för att
möjliggöra storskalig försäljning av formsprutningsmaterial, gummiduk och Strongboard. Noterbart är
att det är dessa produkter som skall prioriteras framgent, eftersom det är dessa produkter som utgör
den stora potentialen i EcoRub.
Marknad för ekologisk gummiduk och Strongboard
Det är enligt styrelsens bedömning omöjligt att ange storleken på den potentiella marknaden för
ekologisk gummiduk. Ekologisk gummiduk kan ersätta traditionell gummiduk i många sammanhang,
men inte alltid. Många av de applikationer som EcoRubs gummiduk kan användas till, och där
styrelsen bedömer att den är konkurrenskraftig, utgör enligt styrelsens bedömning en potentiell
miljardmarknad i Europa.
Till marknaden för ekologisk gummiduk kan marknaden för Strongboard adderas. När det gäller att
ersätta andra skivmaterial med Strongboard, exempelvis inom lantbruk och byggindustri, är
marknadsstorleken väldigt svår att uppskatta.
Marknad för formsprutningsmaterial
Marknaden för formsprutningsmaterial är enligt styrelsens bedömning en potentiell miljardmarknad i
Europa, Den innefattar formsprutningsmaterial bland annat till lastpallar och pallkragar, backar för
dryckesflaskor samt komponenter till hushållsmaskiner. Den potentiella marknaden för
formsprutningsmaterial bedöms av styrelsen uppgå till tiotusentals ton per år bara i Sverige, vilket kan
jämföras med kapaciteten i den planerade pilotskaleanläggningen på cirka 2 000 ton..
Marknad för produkter till fordonsindustrin
Produkter till fordonsindustrin utgör enligt styrelsens bedömning en betydande del av den potentiella
marknaden. Det är ofta en lång och mödosam process att kommersialisera nya produkter inom
fordonsindustrin. Kontakter med biltillverkare visar dock att dessa företag är intresserade av att testa
ekologiskt gummi som alternativ till andra material i olika applikationer.
I USA tillverkades 2006 cirka 7 500 ton produkter av återvunnet gummi till amerikansk bilindustri.
Produktionen till bilindustrin utgjorde hälften av den totala produktionen av ekologiskt gummi. Enligt
uppgifter som Bolaget erhållit växer marknaden kraftigt och materialet är nu vida accepterat efter att
ha testats i produktionsskala under flera år i USA.
Enligt styrelsens bedömning finns det anledning att anta att återvunnet gummi även kommer att få en
betydande roll inom den europeiska fordonsindustrin. Det som saknas är fordonstillverkarnas egna
godkännanden på applikationsnivå. Nyttan för fordonstillverkarna är, enligt styrelsens bedömning, att
komponenter tillverkade av ekologiskt gummi ofta blir billigare än nuvarande produkter. De har lägre
vikt, likvärdig eller högre kvalitet och klarar fordonsindustrins återvinningskrav vilket de nuvarande
materialen ofta inte gör. Dessutom finns det skäl att tro att det amerikanska intresset för återvunnet
gummi skall smitta av sig på den europeiska marknaden eftersom miljöfrågan på senare år har
uppgraderats till något av en överlevnadsfråga.
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Den årliga totalmarknaden för komponenter av återvunnet gummi till fordonsindustrin bedöms av
Bolaget uppgå till cirka 200 000 ton i Europa. Räknat på en prissättning om 25 kronor per kilo
motsvarar detta cirka fem miljarder kronor. Marknadsuppskattningen gjordes 2005. Sedan dess har
materialegenskaperna utvecklats vidare och kvalitéer som passar exempelvis dörr- och fönsterlister
samt karosseridetaljer har skapats. Detta medför att marknaden har breddats de senaste åren

Marknadsföring
Marknadsföring och försäljning
EcoRub ska tillverka och sälja sina produkter i form av halvfabrikat till andra företag som tillverkar och
marknadsför färdiga produkter till distributörer och slutanvändare. Marknadsföring och försäljning
skall ske i egen regi samt genom agenter och distributörer.
Klusterprojekt
Att teknologin fungerar har sedan en tid tillbaka bekräftats i USA. Den stora utmaningen för EcoRub är
att nå ut på marknaden. EcoRub har för avsikt att via partners bedriva försäljning av ekologiska
gummiprodukter. Arbetet med att bygga nätverk med marknadskanaler påbörjades under 2009, då ett
kluster med företag i främst Norrbotten och Västerbotten bildades. Ett projekt formulerades och
finansierades av de deltagande företagen och offentliga finansiärer, däribland Nutek. Klusterprojektets
syfte är att skapa produktionskapacitet för produkter gjorda av EcoRubs material och att hitta
marknadskanaler för dessa produkter.
Projektet skall fortlöpa under flera år och målet är att bilda ett bestående kluster av företag som
arbetar med ekologiska material. Företag i övre Norrland skall utgöra projektets motor. Mer
information om klusterprojektet finns att tillgå på dess hemsida (www.ekomaterial.se).
EU-finansierat projekt
EcoRub har goda förhoppningar om att ett EU-finansierat projekt, som syftar till att marknadsföra
EcoRubs material inom EU, skall kunna inledas i maj 2010. Ytterligare tre partners planeras vara
delaktiga i detta projekt; ett bilunderleverantörskluster i Slovenien som ska arbeta med att introducera
materialet inom den europeiska bilindustrin, en forskningsinstitution i Karlsruhe som arbetar med att
utveckla och marknadsintroducera nya byggnadsmaterial samt ett grekiskt företag som ska hjälpa till
att skapa standardiserade gummipulverkvalitéer.
Under förutsättning av att det EU-finansierade projektet genomförs enligt plan kommer EcoRub också
via detta EU-finansierade projekt att få egna resurser för att arbeta med marknadsintroduktion på den
inhemska och europeiska marknaden. Om EU-finansieringen mot förmodan inte skulle bli av kommer
EcoRub ändå att samarbeta med dessa partners, men naturligtvis i ett lägre tempo.

21

Konkurrenter
Enligt styrelsens bedömning konkurrerar EcoRub i dagsläget inte med företag som arbetar med
samma material som koncernen gör utan snarare med företag som utvecklar, tillverkar och säljer
produkter av andra material. Bolaget har, såvitt styrelsen känner till, i dagsläget inte några
konkurrenter i Europa som tillverkar och säljer ekologiskt gummi. Material såsom termoplast och
termoelast anses av styrelsen vara konkurrerande material liksom icke återvunnet gummi.
Varför ska man välja ekologiskt gummi?
Nedan presenteras ett antal motiv till att välja ekologiskt gummi framför konkurrerande material.
Motiven grundas på styrelsens bedömning.
Produkter i icke återvunnet gummi (jungfrumaterial) är dyrare och saknar
återvinningsmöjlighet samt har många gånger inte lika bra materialegenskaper.
Produkter i termoplast eller termoelast är dyrare än dess motsvarigheter i ekologiskt gummi
och har många gånger inte lika bra materialegenskaper.
EcoRubs material minskar utsläpp av växthusgaser genom att material återanvänds.
EcoRubs material karaktäriseras av dess goda egenskaper såsom slagtålighet,
motståndskraft mot bockningsskador (flex) och åldringsbeständighet. Materialet är dessutom
lätt att limma.

Väsentliga avtal
EcoRub och dess dotterbolag sluter kontinuerligt olika typer av avtal i den löpande verksamheten,
bland annat återförsäljaravtal i dotterbolagen. Det finns dock inga avtal som enskilt är väsentliga för
EcoRub. Bolaget och dess dotterbolag driver projekt med andra företag som framgent av styrelsen
bedöms kunna resultera i avtal om materialleveranser. På längre sikt kan EcoRub komma att teckna
enskilda avtal av väsentlig betydelse alternativt teckna flera avtal som tillsammans blir av väsentlig
betydelse för EcoRub.
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STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Nils-Eric Öquist
Födelseår
Position i Bolaget
Ordförande sedan
Antal aktier*
Antal aktieoptioner
Kontorsadress
Telefonnummer
Familjeband

1946
Styrelseordförande
2009
685 000 aktier, varav 250 000 A-aktier
0
c/o Bäckbacka Partners AB, Vasagatan 1, 903 29 Umeå
070-578 19 79
Familjeband till styrelseledamöter och ledande befattningshavare saknas

* Öquist äger 272 500 B-aktier privat (via kapitalförsäkring), 250 000 A-aktier och 82 500 B-aktier via Bäckbacka
Partners AB (Öquist äger aktiemajoriteten i Bäckbacka Partners AB och kontrollerar därmed samtliga dess röster
i EcoRub). Härutöver äger närstående fysisk person 80 000 B-aktier, vilka är inräknade i tabellen ovan.

Kort presentation
Öquist har varit styrelseordförande i EcoRub sedan 2009. Pol.mag. Öquist är VD och koncernchef i
Bäckbacka Partners AB där han också är huvudägare. Han har tidigare arbetat med investerings- och
finansieringsfrågor i kreditinstitut, riskkapitalbolag och som konsult. Öquist har omfattande erfarenhet
av delägarskap och styrelsearbete i utvecklingsbolag och har medverkat i publika emissioner i bland
annat Vitec Software Group AB och Creative Antibiotics AB.
Bolagsengagemang de senaste fem åren
Pågående

Under perioden avslutade

Axlagården Umeå Hospice Aktiebolag, styrelseordförande
Axlagården Utbildning AB, styrelseledamot
Bäckbacka Aktiebolag, styrelseordförande och VD
Bäckbacka Fastigheter Aktiebolag, styrelseordförande
Bäckbacka Partners AB, styrelseordförande och VD
Fastighetsaktiebolaget Döbeln, styrelsesuppleant
Residensum Holding AB, styrelseledamot
Umeå Datakonsulter Aktiebolag, styrelseledamot
Vitec Software Group AB (publ), styrelseordförande
Öquist Management i Umeå Aktiebolag, styrelseledamot

Biotab Aktiebolag, styrelseordförande
Mellannorrlands Hospice Utbildning AB, styrelseordförande
Mellannorrlands Hospice, styrelseordförande

Delägarskap över 5 % de senaste fem åren
Pågående

Under perioden avslutade

Bäckbacka Fastigheter AB*
Bäckbacka Partners AB**
Vitec Software Group AB (publ)
Öquist Management i Umeå AB
Biotab Aktiebolag***

Bäckbacka Holding AB **

* Bäckbacka Partners AB äger aktiemajoriteten i Bäckbacka Fastigheter AB.
** Bäckbacka Holding AB avregistrerades av Bolagsverket 2010-03-17 efter att ha fusionerats med Bäckbacka
Partners AB.
*** I Biotab Aktiebolag inleddes en konkurs 2008-10-15, vilken i dagsläget inte är avslutad. Formellt sett äger
Öquist fortfarande sina aktier i detta företag. Öquist lämnade styrelsen i detta företag drygt ett år innan konkursen
inleddes. Avregistreringen från styrelsen registrerades dock drygt ett halvår innan konkursen inleddes.

Tvångslikvidation och konkurs
Nils-Eric Öquist har inte varit inblandad i tvångslikvidation eller konkurs de senaste fem åren.
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Åke Paulsson
Födelseår
Position i Bolaget
Ledamot sedan
Antal aktier*
Antal aktieoptioner
Kontorsadress
Telefonnummer
Familjeband

1949
Styrelseledamot och VD
1991
1 388 000 aktier, varav 560 000 A-aktier
0
Kabelgatan 9, 943 31 Öjebyn
0911-766 20
Familjeband till styrelseledamöter och ledande befattningshavare saknas

* Paulsson äger 560 000 A-aktier och 808 000 B-aktier. Härutöver äger närstående fysisk person 20 000 B-aktier,
vilka är inräknade i tabellen ovan.

Kort presentation
Åke Paulsson har varit VD i EcoRub sedan bolaget bildades 1991 (under annat namn och med annan
verksamhet). Paulsson är kemiingenjör samt har studerat bland annat miljövård vid Umeå universitet.
Han har som entreprenör och innovatör haft huvudansvaret för utvecklingen av Bolagets teknologi.
Paulsson har därutöver cirka 20 års erfarenhet av arbetsmiljöfrågor.
Bolagsengagemang de senaste fem åren
Pågående

Under perioden avslutade

Arbergo AB, styrelseledamot
EcoElast AB, styrelseledamot och VD
EcoPolarica AB, Styrelseledamot
ProFarma AB, styrelseledamot och VD

Pro Care AB, styrelseledamot och VD

Delägarskap över 5 % de senaste fem åren
Pågående

Under perioden avslutade

ProFarma AB*
* Vilande bolag

Tvångslikvidation och konkurs
Åke Paulsson har inte varit inblandad i tvångslikvidation eller konkurs de senaste fem åren.
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Bengt Ingvar Jakobsson
Födelseår
Position i Bolaget
Ledamot sedan
Antal aktier
Antal aktieoptioner
Kontorsadress
Telefonnummer
Familjeband

1945
Styrelseledamot
1991
30 000 A-aktier och 47 200 B-aktier privat
0
Redargatan 6
930 30 URSVIKEN
0911-246100
Familjeband till styrelseledamöter och ledande befattningshavare saknas

Kort presentation
Jakobsson är kemiingenjör. Han har tidigare varit VD för Racing Plast AB. Jacobsson har stora
kunskaper gällande härdplaster (polyester). Han är VD för Pro Care AB, som arbetar med
medicintekniska produkter.
Bolagsengagemang de senaste fem åren
Pågående

Under perioden avslutade

Pro Care AB, styrelseledamot
Racing Plast Aktiebolag, styrelseledamot

Delägarskap över 5 % de senaste fem åren
Jakobsson har inga delägarskap över 5 procent att redovisa.
Tvångslikvidation och konkurs
Bengt Ingvar Jakobsson har inte varit inblandad i tvångslikvidation eller konkurs de senaste fem åren.
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Gunnar Larsson
Födelseår
Position i Bolaget
Ledamot sedan
Antal aktier
Antal aktieoptioner
Kontorsadress
Telefonnummer
Familjeband

1950
Styrelseledamot
1991
100 000 A-aktier och 200 000 B-aktier privat
0
c/o Plastteknik AB, Berget 110
934 91 KÅGE
070-5683524
Familjeband till styrelseledamöter och ledande befattningshavare saknas

Kort presentation
Gunnar Larsson är maskiningenjör. Han är ägare till och VD för Plastteknik i Ostvik Aktiebolag.
Larsson är produktutvecklare och har stora kunskaper inom området plastverktyg.
Bolagsengagemang de senaste fem åren
Pågående

Under perioden avslutade

Plastteknik i Ostvik Aktiebolag, styrelseledamot och VD

Delägarskap över 5 % de senaste fem åren
Pågående

Under perioden avslutade

Plastteknik i Ostvik Aktiebolag

Tvångslikvidation och konkurs
Gunnar Larsson har inte varit inblandad i tvångslikvidation eller konkurs de senaste fem åren.
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Kurt Westermark
Födelseår
Position i Bolaget
Ledamot sedan
Antal aktier
Antal aktieoptioner
Kontorsadress
Telefonnummer
Familjeband

1941
Styrelseledamot
2009
42 500 B-aktier privat
0
Hebbersliden 51
934 91 KÅGE
070-6622202
Familjeband till styrelseledamöter och ledande befattningshavare saknas

Kort presentation
Kurt Westermark är ingenjör. Han var under cirka 15 år anställd vid Boliden AB i olika positioner. Åren
1981-1995 var Westermark anställd i gummiföretaget Skega AB. Han var till en början stationerad vid
bolagets anläggning i Ersmark (Skellefteå) och var bland annat ansvarig för bolagets verksamhet i
USA och Kanada samt Sydamerika. Under fem år från 1988 var han stationerad i England och byggde
då upp Skegas dotterbolag i landet. Westermark har sedan 1995 byggt upp och sålt ett företag och
har nu en konsultfirma.
Bolagsengagemang de senaste fem åren
Pågående

Under perioden avslutade

Firma Kurt Westermark Konsult, innehavare

Delägarskap över 5 % de senaste fem åren
Westermark har inga delägarskap över 5 procent att redovisa.
Tvångslikvidation och konkurs
Kurt Westermark inte varit inblandad i tvångslikvidation eller konkurs de senaste fem åren.
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REVISOR OCH ANSTÄLLDA
Revisor
Anders Burman
Revisionsteamet AB
Vretgatan 11
931 33 Skellefteå
Anders Burman är auktoriserad revisor och medlem i FAR SRS, branschorganisationen för revisorer
och rådgivare.

Anställda
Nedan följer en tabell över medelantalet anställda i koncernen för de tre senaste åren.

Antal anställda

2009

2008

2007

8

13

14

Samtliga anställda som arbetar 50 procent eller mer i koncernen har via kontanta insatser investerat i
minst 10 000 B-aktier i EcoRub.
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare
Under 2009 utbetalades styrelsearvoden om totalt 10 000 kronor. Detta belopp utgick som ersättning
till styrelseordförande Nils-Eric Öquist. Det utgick inga styrelsearvoden till övriga styrelseledamöter.
Därutöver utgick lön till VD om 494 000 kronor.
VD Åke Paulsson har ingen reglerad uppsägningstid. Det har inte funnits och finns inga avtal om
bonus och därmed jämställda ersättningar till styrelseledamöter eller ledande befattningshavare. Det
finns heller inga villkorade eller uppskjutna ersättningar och inte heller några naturaförmåner. Det finns
inga avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller liknande förmåner efter avträdande från tjänst.

Styrelsens arbetsformer
•
•
•
•

Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstämma. En styrelseledamot äger rätt att när som
helst frånträda sitt uppdrag.
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.
Bolaget är inte skyldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning och har heller inte frivilligt
förpliktigat sig att följa denna.

Tillgängliga handlingar
Bolaget håller följande handlingar tillgängliga i pappersform under detta dokuments giltighetstid:
Stiftelseurkund
Bolagsordning
Historisk finansiell information
Årsredovisningar som via hänvisning har införlivats till detta memorandum
Handlingarna finns på Bolagets huvudkontor med adress Kabelgatan 9, 943 31 Öjebyn.

Transaktioner med närstående
VD och styrelseledamot Åke Paulsson har per 2009-12-31 fodringar om 177 071 kronor. Denna
fordran på Bolaget har sin grund i ett lån på ursprungligen 282 504 kronor som Åke Paulsson lämnade
till Bolaget 2008 för att täcka då rådande likviditetsbrist i Bolaget. Lånet, som har varit räntefritt, skall
återbetalas senast 2010-12-31.
Under 2008 och 2009 erhöll styrelseledamot Bengt Ingvar Jakobsson konsultarvoden avseende utfört
försäljningsarbete. Under 2008 uppgick ersättningen till 112 000 kronor och under 2009 uppgick
ersättningen till 135 000 kronor. Ersättningarna utgick på marknadsmässiga grunder.
Under 2009 utgick konsultarvode om 31 000 kronor plus moms till styrelseordförande Nils-Eric Öquist.
Ersättningen utgick på marknadsmässiga grunder.
VD och styrelseledamot Åke Paulsson äger 50 procent i det vilande bolaget ProFarma AB. I april 2010
köpte EcoRub tillverkningsrättigheter och verktyg avseende lastpallar av ProFarma AB för
334 000 kronor. Köpet innefattade även rättigheterna till namnet ProFarma AB. Enligt styrelsens
bedömning skedde denna transaktion på marknadsmässiga grunder.
Härutöver har det inte förekommit några transaktioner med närstående från 2007 och framåt.
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Villkor för vinstutdelning, rösträtt, mm
Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning från och med verksamhetsåret 2010. Utdelningen är
inte av ackumulerad art. Rätt till utdelning tillfaller placerare som på avstämningsdagen för
årsstämman är registrerade som aktieägare i Bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning
eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning av eventuell
vinstutdelning är avsedd att ske via Euroclear Sweden AB på samma sätt som för aktieägare bosatta i
Sverige. Fordran på vinstutdelning preskriberas efter tio år. Utdelning tillfaller Bolaget efter
preskription.
Alla aktier medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid likvidation. Vid årsstämma
ger varje A-aktie 10 röster och varje B-aktie 1 röst. Varje röstberättigad får rösta för sitt fulla antal
aktier utan begränsning. Alla aktier ger aktieägare samma företrädesrätt vid emission av
teckningsoptioner och konvertibler till det antal aktier som de äger.
Enligt aktiebolagslagen har en aktieägare som direkt eller indirekt innehar mer än 90 % av
aktiekapitalet i ett bolag rätt att inlösa resterande aktier från övriga aktieägare i Bolaget. På
motsvarande sätt har en aktieägare vars aktier kan bli föremål för inlösen rätt till sådan inlösen av
majoritetsaktieägaren.
Bolaget omfattas av Näringslivets Börskommittés (NBK:s) regler om budplikt och offentliga
erbjudanden till aktieägarna i bolag anslutna till AktieTorget. Enligt dessa regler är en aktieägare
skyldig att offentligt erbjuda att förvärva alla aktier i ett bolag för det fall att aktieägarens innehav av
aktier med rösträtt passerar 30 %.
Bolaget kan komma att genomföra kontantemission såväl med som utan företräde för befintliga
aktieägare. Om Bolaget beslutar att genom kontantemission med företrädesrätt för befintliga
aktieägare ge ut nya aktier, skall ägare av aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande
till det antal aktier innehavaren förut äger.
Det föreligger inga rättigheter, förutom rätt till aktieutdelning, att ta del av Bolagets vinster. Bolaget har
hittills inte lämnat någon utdelning. Det finns heller inga garantier för att det för ett visst år kommer att
föreslås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget.
Notera att det på extra bolagsstämma 2009-05-12 beslutades om minskning av Bolagets aktiekapital
för förlusttäckning. Inom en treårsperiod härefter ställer Aktiebolagslagen särskilda krav innan
vinstutdelning får beslutas.
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Övrigt
•

Det finns inga avtal mellan Bolaget eller dess dotterbolag och någon styrelseledamot eller
ledande befattningshavare som ger denne rätt till någon förmån efter det att uppdraget
avslutats.

•

Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare har under de senaste fem åren
varit inblandad i konkurs, försatts i tvångslikvidation eller satts under konkursförvaltning.

•

Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare har dömts i
bedrägerirelaterade mål och har heller inte haft näringsförbud. Det finns inga anklagelser eller
sanktioner mot dessa personer och inga av dessa personer har av domstol förbjudits att ingå i
förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripande
funktioner i företag.

•

Det föreligger inte någon intressekonflikt mellan Bolaget eller dess dotterbolag och någon
styrelseledamot eller ledande befattningshavare.

•

Det förekommer inga särskilda överenskommelser med större aktieägare, kunder,
leverantörer eller andra parter där styrelsemedlemmar eller andra ledande befattningshavare
ingår i.

•

En tidigare fordringsägare till EcoRub har i e-post till Bolaget begärt ränta på ett numera
återbetalt lån. Enligt det avtal som låg till grund för lånet, som uppgick till 400 000 kronor,
skulle ingen ränta utgå, varför Bolaget bestridit såväl kravet på ränta som förslaget om
betalning i form av aktier i Bolaget som den tidigare fordringsägaren framställt. Om ett rättsligt
förfarande eller skiljeförfarande skulle bli aktuellt och Bolaget mot förmodan skulle dömas att
betala ränta till den tidigare fordringsägaren, är styrelsens bedömning att de negativa
effekterna på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet är begränsade. Bolaget har
härutöver inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke
avgjorda ärenden eller sådana som styrelsen i Bolaget är medveten om kan uppkomma)
under de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande
effekter på Bolagets eller koncernens finansiella ställning eller lönsamhet.

•

Det finns inga särskilda system för personalens förvärv av aktier eller liknande.

•

Utöver det lock-up avtal som VD Åke Paulsson har tecknat (se rubriken ”Lock-up avtal” under
huvudrubriken ”Ägarförhållanden”) har styrelseledamöter och ledande befattningshavare med
aktieinnehav inte godtagit att begränsa sina möjligheter att avyttra aktier, avstå rösträtt eller på
något annat sätt begränsat möjligheterna att fritt förfoga över egna aktier. Noterbart är att VD,
styrelseordförande samt styrelseledamöterna Gunnar Larsson och Bengt Ingvar Jakobsson
har delar av sina aktieinnehav i form av A-aktier som inte kommer att listas på Aktietorget.

•

Styrelsen bedömer att Bolagets och dotterbolagens nuvarande försäkringsskydd är
tillfredsställande, med hänsyn till verksamheternas art och omfattning.

•

Sedermera Fondkommission AB äger inga aktier i Bolaget men kan komma att teckna aktier i
emissionen som beskrivs i detta memorandum på samma villkor som övriga tecknare.
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AKTIEKAPITAL
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 935 550 kronor och högst 3 742 200 kronor.
Antalet aktier skall vara lägst 2 673 000 och högst 10 692 000.
Registrerat aktiekapital är 1 373 050 kronor. Per den 31 december 2009 uppgick det
registrerade aktiekapitalet till 935 550 kronor.
Kvotvärde är 0,35 kronor.
Aktierna har emitterats enligt Aktiebolagslagen och är utgivna i svenska kronor.
Bolaget har A- och B-aktier. Det totala antalet aktier uppgår till 3 923 000 stycken.
1 000 000 stycken av dessa är A-aktier. A-aktien ger 10 röster per aktie medan resterande är
B-aktier som ger 1 röst per aktie.
Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB), Box 7822, 103 97
Stockholm. Aktieägare i Bolaget erhåller inga fysiska aktiebrev. Samtliga transaktioner med
Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom behöriga banker och värdepappersförvaltare.
Aktier som nyemitteras kommer att registreras på person i elektroniskt format.
Emissionsinstitut och kontoförande institut: Sedermera Fondkommission AB med adress
Importgatan 4, 262 73 Ängelholm.
Aktiens ISIN-kod är: SE0003273531.

Aktiekapitalets utveckling
År

Händelse

1991
1992
1993
1995
1995
1996
1998
2000
2001
2002
2003
2007
2007
2009
2010
2010
2010
2010

Bildande
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission + split
Nedsättning aktiekapital
Split 10:1
Kvittningsemission
Nyemission
Nyemission *

Kvotvärde
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
10
3,5
0,35
0,35
0,35
0,35

Ökning av
antalet aktier
25
80
25
75
70
410
251
205
250
150
122
91 000
0
2 405 700
1 030 000
220 000
1 000 000

Ökning av
aktiekapital
110 000
15 000
80 000
25 000
75 000
70 000
410 000
251 000
205 000
250 000
150 000
122 000
910 000
-1 737 450
0
360 500
77 000
350 000

Totalt antal
aktier
110
125
205
230
305
375
785
1 036
1 251
1 491
1 641
1763
267 300
267 300
2 673 000
3 703 000
3 923 000
4 923 000

Totalt
aktiekapital
110 000
125 000
205 000
230 000
305 000
375 000
785 000
1 036 000
1 241 000
1 491 000
1 641 000
1 763 000
2 673 000
935 550
935 550
1 296 050
1 373 050
1 723 050

* Nyemissionen som beskrivs i detta memorandum under förutsättning av att emissionen blir fulltecknad.

Regelverk
Bolaget avser följa all lagstiftning, författningar och rekommendationer som är tillämpliga på bolag som
är anslutna till AktieTorget. Följande regelverk är tillämpliga:
•
•
•

Aktiebolagslagen
Lagen om handel med finansiella instrument
AktieTorgets anslutningsavtal
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Bemyndigande
Vid årsstämma den 22 mars 2010 togs beslut om att, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra
Bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv och/eller förvärv av tekniklösningar, bemyndiga
styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av
sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som
berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal
aktier till ett belopp om högst 5 miljoner kronor (total emissionslikvid), med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att
aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller
eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.
För att inte Bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående
placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller
teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som Bolagets styrelse
vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade
emissionsvillkoren.

Övrigt
•

Det finns inga nyemissioner under registrering vid dateringen av detta memorandum.

•

Utöver ovan nämnt bemyndigande och emissionsbeslutet som avser emissionen som beskrivs
i detta memorandum finns det inga rättigheter eller skyldigheter angående beslutad men ej
genomförd ökning av aktiekapitalet eller åtagande om att öka aktiekapitalet.

•

Det finns inga konvertibla eller utbytbara värdepapper eller värdepapper förenade med rätt till
teckning av annat värdepapper.

•

Det finns inga utestående optionsprogram finns vid upprättandet av detta memorandum. Såvitt
styrelsen känner till föreligger inte heller några aktieägaravtal mellan Bolagets ägare.

•

Styrelsemedlemmar i EcoRub och närstående till dessa samt ett antal andra investerare
tecknade under 2010 aktier i dels en kvittningsemission och dels i en riktad nyemission. Vid
dessa emissioner uppgick kvotvärdet till 0,35 kronor och teckningskursen var 2,50 kronor per
aktie.

•

Genom ovannämnda kvittningsemission ökades aktiekapitalet med 360 500 kronor, vilket
utgör mer än 10 procent av det totalt registrerade aktiekapitalet som uppgår till 1 373 050
kronor.

•

Under det senaste och nuvarande räkenskapsåren har inga officiella uppköpsbud gjorts av
någon tredje part.

•

I det fall att nyemissionen som beskrivs i detta memorandum blir fulltecknad nyemitteras
1000 000 B-aktier. Detta innebär en utspädning om cirka 20 procent avseende kapitalandel för
befintliga aktieägare som inte tecknar aktier i denna emission.

Likviditetsgarant
Bolaget har utsett Sedermera Fondkommission AB till likviditetsgarant (market maker) för sin B-aktie i
samband med listningen på AktieTorget. Syftet är att främja en god likviditet i aktien samt säkerställa
en låg spread mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln. Åtagandet påbörjas i samband med
EcoRubs listning på AktieTorget.
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ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Ägarförteckning per den 13 april 2010
Namn
Åke Paulsson
Bäckbacka Partners AB *
Gunnar Larsson
Första Skogsfastigheten AB
4chair AB
Altraplan Bermuda Ltd *
Övriga
Totalt

A-aktier (st)
560 000
250 000
100 000
60 000
0
0
30 000
1 000 000

B-aktier (st)
808 000
82 500
200 000
76 000
600 000
272 500
884 000
2 923 000

Kapital (%)
34,87
8,48
7,65
3,47
15,29
6,95
23,29
100,00

Röster (%)
49,59
19,98
9,29
5,23
4,64
2,11
9,16
100,00

* Styrelseordförande Nils-Eric Öquist äger aktiemajoriteten i Bäckbacka Partners AB och kontrollerar därmed samtliga dess
röster i EcoRub. Öquist äger även 272 500 B-aktier i Bolaget via en kapitalförsäkring i Altraplan Bermuda Ltd.

Ägarförteckning efter genomförd emission
Namn
Åke Paulsson
Bäckbacka Partners AB
Gunnar Larsson
Första Skogsfastigheten AB
4chair AB
Altraplan Bermuda Ltd
Övriga
Aktier som nyemitteras *
Totalt

A-aktier (st)
560 000
250 000
100 000
60 000
0
0
30 000
0
1 000 000

B-aktier (st)
808 000
82 500
200 000
76 000
600 000
272 500
884 000
1 000 000
3 923 000

Kapital (%)
27,79
6,75
6,09
2,76
12,19
5,54
18,57
20,31
100,00

Röster (%)
46,02
18,55
8,62
4,86
4,31
1,96
8,50
7,18
100,00

* Nyemitterade aktier i samband med erbjudandet i detta memorandum, under förutsättning av fulltecknad nyemission.

Lock-up avtal
Inför listningen på AktieTorget har Åke Paulsson tecknat ett så kallat lock-up avtal med AktieTorget
AB. Detta lock-up avtal innebär att Åke Paulssons aktieinnehav i EcoRub AB (publ) endast får avyttras
enligt följande modell:
Åke Paulsson förbinder sig att behålla åtminstone 90 % av sina innehav i EcoRub AB (publ) under de
närmaste 12 månaderna, räknat från EcoRub AB:s (publ) första handelsdag på AktieTorget.
Utan hinder av ovanstående får dock:
aktier avyttras enligt villkoren i ett offentligt erbjudande om köp av aktier
avyttring ske av tilldelade emissionsrätter och inlösenrätter
Om det finns synnerliga skäl, får AktieTorget medge ytterligare undantag.
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FINANSIELL ÖVERSIKT
Inledning
Fullständig historisk finansiell information, inklusive redovisningsprinciper, noter och
revisionsberättelser har via hänvisning till årsredovisningar införlivats i memorandumet. Nedanstående
finansiella översikt har hämtats från införlivat material och innehåller resultaträkning i sammandrag,
balansräkning i sammandrag, förändring eget kapital i sammandrag och kassaflödesanalys i
sammandrag för 2008 och 2009. Detta avsnitt inkluderar även kassaflödesanalys i sammandrag för
2007, som har upprättats i det specifika syftet att ingå i detta memorandum. Kassaflödesanalysen för
2007 har inte granskats av Bolagets revisor.

Resultaträkning i sammandrag – koncern
(Kronor)
Rörelsens intäkter mm
Nettoomsättning
Färdiga varor och pågående arbete för annans räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter mm
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Upplösen av negativ goodwill
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella investeringar
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Latent skatt
Årets resultat

2009-01-01
-2009-12-31

2008-01-01
-2008-12-31

2007-01-01
-2007-12-31

7 134 004
85 984
383 700
7 603 688

7 589 333
-32 115
501 485
8 058 703

7 314 666
5 898
166 866
7 487 430

-1 436 771
-1 603 061
-3 750 540
-436 523
-7 226 895

-1 731 170
-1 869 120
-5 037 962
-510 241
-9 148 493

-2 637 601
-1 523 523
-3 797 667
-421 079
306 879
-8 072 991

376 793

-1 089 790

-585 561

21 870
-249 875
-228 005

11 464
-358 512
-347 048

18 856
-418 939
-400 083

148 788

-1 436 838

-985 644

-499
-

-277
1 988

-17 375
-1 680

148 289

-1 435 127

-1 004 699
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Balansräkning i sammandrag – koncern
(Kronor)

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

840 291

635 907

443 345

92 746
933 037

185 470
821 377

278 194
84 000
805 539

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg, installationer

114 073

138 556

170 691

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Långfristig fordran
Summa finansiella anläggningstillgångar

200 000
381 077
581 077

200 000
376 077
576 077

200 000
648 118
848 118

Summa anläggningstillgångar

1 628 187

1 536 010

1 824 348

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Råvaror och förnödenheter

3 054 746

2 784 864

2 633 853

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordran
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

1 842 658
34 054
323 288
497 894
2 697 894

895 863
18 551
208 654
509 712
1 632 780

1 286 770
20 075
680 898
266 788
2 254 531

313 183

4 756

157 843

Summa omsättningstillgångar

6 065 823

4 422 400

5 046 227

Summa tillgångar

7 694 010

5 958 410

6 870 575

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande
rättigheter
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten
och liknande arbeten
Goodwill
Summa immateriella anläggningstillgångar

Kassa och bank
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Balansräkning i sammandrag – koncern, fortsättning
(Kronor)

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

935 550
1 033 624
1 969 174

2 673 000
129 004
2 802 004

2 673 000
27 224
2 700 224

-1 194 218
148 289
-1 045 929

-592 381
-1 435 127
-2 027 508

759 098
-1 004 699
-245 601

923 245

774 496

2 454 623

7 128

7 588

9 576

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit
Övriga långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

372 736
577 071
1 535 700
2 485 507

468 170
578 111
1 706 390
2 752 671

430 528
586 000
1 452 400
2 468 928

Kortfristiga skulder
Skuld till aktieägare*
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

2 225 000
812 517
583 309
603 787
53 517
4 278 130

1 153 717
576 519
611 369
82 050
2 423 655

929 020
494 857
465 983
47 588
1 937 448

Summa skulder och eget kapital

7 694 010

5 958 410

6 870 575

Ställda säkerheter
Summa ställda säkerheter

6 326 658
6 326 658

5 502 577
5 502 577

5 702 768
5 702 768

Inga

Inga

Inga

Skulder och eget kapital
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Bundna reserver
Summa bundet eget kapital
Ansamlad förlust
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa ansamlad förlust
Summa eget kapital
Avsättningar

Ansvarsförbindelser

* Skuld till aktieägare har i sin helhet kvittats i mars 2010.
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Förändring eget kapital i sammandrag – koncern
(Kronor)

2009-12-31*

2008-12-31*

2007-12-31

Bundet eget kapital
Belopp vid årets ingång
Nedsättning av aktiekapital
Inbetalat men ej registrerat aktiekapital
Förskjutning mellan bundet och fritt kapital
Summa bundet eget kapital vid årets utgång

2 802 004
-1 737 450
904 620
1 969 174

2 700 224
101 780
2 802 004

2 673 000
27 224
2 700 224

Ansamlad förlust
Belopp vid årets ingång
Överkursfond
Justering förvärvsanalys
Förskjutning mellan bundet och fritt kapital
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

-2 027 048
1 737 450
-904 620
148 289
-1 045 929

-245 601
-245 000
-101 780
-1 435 127
-2 027 508

-305 678
1 092 000
-27 224
-1 004 699
-245 601

* Omföring har skett av överkursfonden från bundet eget kapital till ansamlad förlust

Kassaflödesanalys – koncern
(Kronor)

2009-01-01
-2009-12-31

2008-01-01
-2008-12-31

2007-01-01
-2007-12-31*

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Summa

376 793
436 523
21 870
-249 875
-499
584 812

-1 089 790
510 241
11 464
-358 512
-277
-926 874

-585 561
421 079
18 856
-418 939
-19 055
-583 620

Ökning/minskning varulager
Ökning/minskning kundfordringar
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar
Ökning/minskning leverantörsskulder
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-269 882
-946 795
-118 319
6 790
1 847 685
1 104 291

-151 011
390 907
230 844
81 662
404 545
30 073

-2 333 253
-1 286 770
-498 416
94 522
1 380 975
-3 226 565

-493 500
-30 200
-5 000
-528 700

-397 908
-96 036
27 041
-466 903

-1 093 106
-304 203
-898 767
-498 542

-267 164
-267 164

283 743
283 743

1 689 304
2 124 000
3 813 304

308 427

-153 087

88 197

4 756

157 843

69 646

313 183

4 756

69 646

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella tillgångar
Investeringar i materiella tillgångar
Förändring av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Förändring av långfristiga skulder
Aktiekapital
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

* Kassaflödesanalys för 2007 har upprättats i det specifika syftet att ingå i detta memorandum och har inte granskats av
Bolagets revisor.
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Koncernens intäkter och rörelseresultat
Under åren 2007 till 2009 har koncernens verksamhet omfattat ett kontinuerligt pågående
utvecklingsarbete. Koncernens intäkter har under 2007 till 2009 huvudsakligen utgjorts av intäkter
hänförliga till försäljning av ergonomiska arbetsplatsmattor. Under 2007 redovisade koncernen en
nettoomsättning om 7 314 666 kronor. Under 2008 ökade nettoomsättningen till 7 589 333 kronor och
under 2009 uppgick nettoomsättningen till 7 134 004 kronor. Under 2007 uppgick koncernens
kostnader till -8 072 991 kronor. Under 2008 ökade koncernens kostnader till -9 148 493 kronor, vilket
främst var hänförligt till ökade personalkostnader; -3 797 667 kronor under 2007 och -5 037 962
kronor under 2008 som en följd av en utökad säljstyrka. Eftersom önskad effekt inte uppnåddes med
denna satsning reducerades personalstyrkan igen under hösten 2008, varpå personalkostnaderna för
2009 uppgick till -3 750 540 kronor. Rörelseresultatet uppgick under 2007 till -585 561 kronor och
under 2008 till -1 089 790 kronor. Under 2009 redovisade koncernen, trots en reducerad
nettoomsättning, ett positivt rörelseresultat om 376 793 kronor. Detta var främst hänförligt till minskade
kostnader under 2009.

Koncernens soliditet
Under 2007 uppgick koncernens egna kapital till 2 454 623 kronor och balansomslutningen uppgick till
6 870 575 kronor. Således uppgick koncernens soliditet per 2007-12-31 till 35,7 procent. Per
2008-12-31 redovisade koncernen en ansamlad förlust om -2 027 508 kronor vilken belastade det
egna kapitalet som per 2008-12-31 uppgick till 774 496 kronor. Balansomslutningen per 2008-12-31
uppgick till 5 958 410 kronor varpå soliditeten per 2008-12-31 uppgick till 13,0 procent. Under 2009
gjordes en nedsättning av aktiekapitalet från 2 673 000 kronor per 2008-12-31 till 935 550 kronor per
2009-12-31. De bundna reserverna ökade till 1 033 624 kronor per 2009-12-31, vilket kan jämföras
med 129 004 kronor per 2008-12-31. Det egna kapitalet uppgick per 2009-12-31 till 923 245 kronor
och balansomslutningen uppgick till 7 694 010 kronor varpå soliditeten per 2009-12-31 uppgick till
12,0 procent.

Koncernens kassaflöde
Under 2007 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -3 226 565 kronor och kassaflödet
från investeringsverksamheten uppgick till -498 542 kronor. Kassaflödet från
finansieringsverksamheten uppgick till 3 813 304 kronor, vilket bidrog till ett positivt kassaflöde om
88 197 kronor. Under 2008 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 30 073 kronor och
kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -466 093 kronor. Kassaflödet från
finansieringsverksamheten uppgick till 283 743 kronor. Således uppgick kassaflödet för 2008 till
-153 087 kronor. Under 2009 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 1 104 291
kronor, vilket bland annat berodde på en ökning av kortfristiga rörelseskulder från 404 545 kronor till
1 847 685 kronor. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under 2009 till -528 700 kronor
och kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -267 164 kronor. Således uppgick
koncernens kassaflöde för 2009 till 308 427 kronor. Koncernens likvida medel vid 2009 års slut
uppgick till 313 183 kronor.

Finansiella resurser och finansiell struktur
Per 2009-12-31 uppgick koncernens långfristiga skulder till 2 485 507 kronor och dess kortfristiga
skulder till 4 278 130 kronor. Soliditeten per 2009-12-31 uppgick till 12,0 procent. Koncernen behöver
således tillföras kapital för att betalningsförmågan på kort och lång sikt skall kunna anses vara god.
Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning tillräckligt för att EcoRub skall kunna
bedriva verksamheten i nuvarande omfattning under åtminstone 12 månader framåt i tiden räknat från
dateringen av detta memorandum.
Bolaget behöver dock tillföras investeringskapital för att kunna genomföra det första steget i den plan
som styrelsen i Bolaget har fastställt. För att tillföra EcoRub investeringskapital och därtill nödvändigt
vidhängande rörelsekapital genomför Bolaget nu en nyemission om högst 5 000 000 kronor.
För att EcoRub skall kunna genomföra den planerade investeringen i en pilotskaleanläggning för
tillverkning av formsprutningsråvara krävs att nyemissionen tecknas till åtminstone fastställd
miniminivå, vilken är 3 000 000 kronor.
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Om nyemissionen som beskrivs i detta memorandum genomförs men inte blir fulltecknad, kommer
styrelsen att verka för ytterligare finansiering genom EU-bidrag, företagsutvecklingsstöd och/eller
kompletterande finansiering genom lån i bank eller andra kreditinstitut. Det EU-bidrag som EcoRub
sökt och beviljats (se sidan 7) innebär att Bolaget sannolikt tillförs ytterligare investeringskapital samt
kapital för finansiering av marknadsföringsaktiviteter. Investeringskapital kan också komma att tillföras
Bolaget genom ett företagsutvecklingsstöd från Länsstyrelsen. Sådant har sökts, men storleken på
detta eventuella stöd kan inte anges förrän beslut är taget.
Om emissionen inte skulle genomföras kommer Bolaget att söka alternativ finansiering. I det fall
sådan inte kan erhållas kan Bolaget komma att bedriva verksamheten i mindre omfattning än planerat.

Begränsning i användandet av kapital
På extra bolagsstämma 2009-05-12 beslutades om minskning av Bolagets aktiekapital för
förlusttäckning. Inom en treårsperiod härefter ställer Aktiebolagslagen särskilda krav innan
vinstutdelning får beslutas. Detta påverkar inte själva verksamheten i Bolaget, men påverkar däremot
möjligheterna att besluta om vinstutdelning. Därutöver finns det såvitt styrelsen känner till inga
begränsningar i användandet av kapital.

Investeringar
Nedan följer en förteckning över redovisade värden avseende koncernens immateriella, materiella och
finansiella anläggningstillgångar. De immateriella anläggningstillgångarna utgörs huvudsakligen av
koncessioner, patent, licenser varumärken samt liknande rättigheter under de perioder som redovisas
nedan. De materiella anläggningstillgångarna utgörs uteslutande av inventarier, verktyg och
installationer. De finansiella anläggningstillgångarna utgörs av andelar i intresseföretag och en
långfristig fordran.
(Kronor)

Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

933 037
114 073
581 077

821 377
138 556
576 077

805 539
170 691
848 118

Som tidigare har beskrivits i detta prospekt avser Bolaget att finansiera uppförandet av en
pilotskaleanläggning med likvid hänförlig till nyemissionen som beskrivs i detta memorandum.
Därutöver finns det inga väsentliga pågående eller framtida beslutade investeringar som ledningen har
gjort klara åtaganden om att redovisa.

Materiella anläggningstillgångar
Per 2009-12-31 uppgick koncernens materiella anläggningstillgångar till 114 073 kronor. Utöver att
finansinstitut har företagsinteckningar i dotterbolagen (se nedan) finns det inga inteckningar eller
belastningar på koncernens materiella anläggningstillgångar. Det finns heller inte, såvitt styrelsen
känner till, några miljöfaktorer som kan påverka koncernens användning av de materiella
anläggningstillgångarna.
I dotterbolaget Arbergo AB uppgick per 2009-12-31 företagsinteckningar och panter (factoring) till
totalt 3 379 364 kronor och i dotterbolaget EcoElast AB uppgick per 2009-12-31 panter (factoring) till
totalt 247 294 kronor.

Väsentliga förändringar
En kvittningsemission och en riktad nyemission har under mars 2010 ökat aktiekapitalet med
1 250 000 kronor och överkursfonden med 1 875 000 kronor. I mars 2010 skedde en återbetalning av
ett lån om 400 000 kronor. Det har härutöver inte förekommit några väsentliga förändringar avseende
koncernens finansiella ställning eller ställning på marknaden sedan 2009-12-31.
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Revisionsberättelser och anmärkningar
Revisionsanmärkningar för moderbolaget saknas för åren 2007-2009. Däremot har anmärkningar
lämnats i dotterbolag avseende försenade inbetalningar av skatter och moms. Detta beroende på
dålig likviditet, vilket ibland har medfört problem med betalningar.

Tidpunkter för ekonomisk information
Innevarande räkenskapsperiod:

2010-01-01 – 2010-12-31

Halvårsrapport, januari - juni 2010:
Delårsrapport, januari - september 2010:
Bokslutskommuniké för 2010:

2010-08-25
2010-11-25
2011-02-25

Nyckeltal

Nettoomsättning (kronor)
Rörelseresultat (kronor)
Resultat efter skatt (kronor)
Rörelsemarginal (%)
Kassalikviditet (%)
Balanslikviditet (%)
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (kronor)
Utdelning (kronor)

Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal:
Kassalikviditet:
Balanslikviditet:
Soliditet:
Justerat eget kapital:

2009-01-01
-2009-12-31

2008-01-01
-2008-12-31

2007-01-01
-2007-12-31

7 134 004
376 793
148 289
5,3
70,4
141,8
12,0
923 245
0

7 589 333
-1 089 790
-1 435 127
Neg
67,6
182,5
13,0
774 496
0

7 314 666
-585 561
-1 004 699
Neg
124,5
260,5
35,7
2 454 623
0

Rörelseresultat / nettoomsättning.
Omsättningstillgångar exklusive varulager / kortfristiga skulder.
Omsättningstillgångar / kortfristiga skulder.
Justerat eget kapital / balansomslutning.
Eget kapital + 72 procent av obeskattade reserver.

Införlivade dokument avseende fullständig historisk finansiell information
Fullständig historisk finansiell information införlivas via hänvisning. I de årsredovisningar som införlivas
via hänvisning (se nedan) ingår revisionsberättelser för den via hänvisning införlivade finansiella
informationen och redovisningsprinciper. Införlivade dokument skall läsas som en del av
memorandumet. Via hänvisning införlivade dokument finns tillgängliga på Bolagets kontor
(Kabelgatan 9, 943 31 Öjebyn) och hemsida (www.ecorub.se).
Införlivas via hänvisning
Årsredovisning 2009 EcoRub AB med organisationsnummer 556438-0284
Årsredovisning 2008 EcoRub AB med organisationsnummer 556438-0284
Årsredovisning 2007 Recycled Rubber, ReRub AB* med organisationsnummer 556438-0284
* Bolaget har namnändrats till EcoRub AB.
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RISKFAKTORER
Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på verksamheten i EcoRub och dess dotterbolag. Det
är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. Andra risker
är förenade med den aktie som genom detta memorandum erbjuds till försäljning. Nedan beskrivs
riskfaktorer utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande. Samtliga riskfaktorer kan
av naturliga skäl inte beskrivas utan att en samlad utvärdering av övrig information i memorandumet
tillsammans med en allmän omvärldsbedömning har gjorts.

Bolagsrelaterade riskfaktorer
Kort historik
EcoRub har bedrivit verksamhet inom sitt nuvarande verksamhetsområde sedan 1995, men har inte
nått proof of concept inom koncernens samtliga verksamhetsdelar. Bolagets och dotterbolagens
kontakter med såväl kunder som leverantörer är relativt nyetablerade. Av denna anledning kan
relationerna vara svårare att utvärdera och kan påverka de framtidsutsikter som Bolaget och dess
dotterbolag har.
Finansieringsbehov och kapital
Intensifierade marknadssatsningar kommer att innebära ökade kostnader. En försening av
marknadsgenombrott på nya marknader kan innebära resultatförsämringar för Bolaget och dess
dotterbolag. Det kan inte uteslutas att EcoRub i framtiden kan behöva anskaffa ytterligare kapital.
Bolaget kan heller inte garantera att eventuellt ytterligare kapital kan anskaffas.
Leverantörer/tillverkare
EcoRub och dess dotterbolag har samarbeten med leverantörer och tillverkare. Det kan inte uteslutas
att en eller flera av dessa väljer att bryta sitt samarbete med Bolaget eller dess dotterbolag, vilket
skulle kunna ha en negativ inverkan på verksamheten. Det kan inte heller garanteras att koncernens
leverantörer och tillverkare till fullo uppfyller de kvalitetskrav som koncernen ställer. Likaså kan en
etablering av nya leverantörer eller tillverkare bli mer kostsam och/eller ta längre tid än vad EcoRub
eller dess dotterbolag beräknar.
Nyckelpersoner och medarbetare
EcoRubs nyckelpersoner har en stor kompetens och lång erfarenhet inom koncernens
verksamhetsområde. En förlust av en eller flera nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser
för Bolagets och dotterbolagens verksamheter och resultat.
Konkurrenter
Enligt styrelsens bedömning konkurrerar EcoRub i dagsläget inte med företag som arbetar med
samma material som koncernen gör utan snarare med företag som utvecklar, tillverkar och säljer
produkter av andra material som av styrelsen i EcoRub anses vara konkurrerande till ekologiskt
gummi. En del av EcoRubs konkurrenter är multinationella företag med stora ekonomiska resurser. En
omfattande satsning och produktutveckling från en konkurrent kan medföra risker i form av försämrad
försäljning. Vidare kan företag med global verksamhet som i dagsläget arbetar med närliggande
områden bestämma sig för att etablera sig inom Bolagets eller dotterbolagens verksamhetsområden.
Ökad konkurrens kan innebära negativa försäljnings- och resultateffekter för koncernen i framtiden.
Konjunkturutveckling och valutarisk
Externa faktorer såsom inflation, valuta- och ränteförändringar, tillgång och efterfrågan samt låg- och
högkonjunkturer kan ha inverkan på rörelsekostnader, försäljningspriser och aktievärdering. EcoRubs
framtida intäkter och aktievärdering kan bli negativt påverkade av dessa faktorer, vilka står utom
EcoRubs kontroll. En del av försäljningsintäkterna kan komma att inflyta i internationella valutor.
Valutakurser kan väsentligen förändras.
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Politisk risk
Bolaget och dess dotterbolag kan framgent komma att bli verksamma i och genom ett stort antal olika
länder. Risker kan uppstå genom förändringar av lagar, skatter, tullar, växelkurser och andra villkor för
utländska bolag. EcoRub kan komma att påverkas av politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i
dessa länder. Ovanstående kan komma att medföra negativa konsekvenser för EcoRubs verksamhet
och resultat.
Marknadsacceptans
EcoRub är beroende av att nå marknadsacceptans inom koncernens olika verksamhetsområden. Vid
utebliven eller försenad marknadsacceptans kan koncernens intäkter och finansiella ställning
påverkas negativt.
Marknadstillväxt
EcoRub planerar att expandera under de kommande åren. En etablering i nya geografiska regioner
och/eller inom för EcoRub nya kommersiella inriktningar kan medföra problem och risker som är svåra
att förutse. Vidare kan etableringar försenas och därigenom medföra intäktsbortfall. En snabb tillväxt
kan även innebära att Bolaget eller dess dotterbolag gör förvärv av andra företag. Uteblivna
synergieffekter och ett mindre lyckosamt integreringsarbete kan påverka såväl koncernens
verksamhet som resultat på ett negativt sätt. En snabb tillväxt kan därutöver medföra problem på det
organisatoriska planet. Det kan vara svårt att rekrytera rätt personal och det kan uppstå svårigheter
avseende att framgångsrikt integrera ny personal i organisationen.
Patent
EcoRub äger ett patent (EPO 1127918) avseende en teknologi där gummipulver binds med
copolymerer för att skapa ett termoelastiskt gummi. Patentet gäller i Sverige, Tyskland, Spanien,
Nederländerna, Italien, Frankrike, Belgien och Storbritannien. Alla koncernens produkter omfattas inte
av EcoRubs patent och styrelsen i EcoRub kan inte heller garantera att EcoRubs patentskydd kommer
att utgöra ett fullgott kommersiellt skydd i framtiden när det avser produkterna som omfattas av
EcoRubs patent.
Risk för rättsligt förfarande eller skiljeförfarande
En tidigare fordringsägare till EcoRub har i e-post till Bolaget begärt ränta på ett numera återbetalt lån.
Enligt det avtal som låg till grund för lånet, som uppgick till 400 000 kronor, skulle ingen ränta utgå,
varför Bolaget bestridit såväl kravet på ränta som förslaget om betalning i form av aktier i Bolaget som
den tidigare fordringsägaren framställt. Om ett rättsligt förfarande eller skiljeförfarande skulle bli
aktuellt och Bolaget mot förmodan skulle dömas att betala ränta till den tidigare fordringsägaren, är
styrelsens bedömning att de negativa effekterna på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet är
begränsade. Det finns dock inte några garantier för ett visst utfall vid ett eventuellt rättsligt förfarande
eller skiljeförfarande. Ett eventuellt rättsligt förfarande eller skiljeförfarande kan negativt komma att
påverka EcoRubs varumärke och finansiella ställning.
Storskalig produktion
EcoRub har ingen färdig produktionsanläggning för storskalig produktion och inte heller erfarenhet av
produktion i stor skala. I det fall EcoRub inte lyckas färdigställa en produktionsanläggning för
storskalig produktion eller inte lyckas bedriva den typen av verksamhet på ett framgångsrikt vis kan
koncernens intäkter och finansiella ställning komma att påverkas negativt.
Utvecklingskostnader
EcoRub kommer fortsättningsvis att nyutveckla och vidareutveckla produkter inom sitt
verksamhetsområde. Tids- och kostnadsaspekter för produktutveckling kan vara svåra att på förhand
fastställa med exakthet. Detta medför en risk att en planerad produktutveckling blir mer
kostnadskrävande än planerat.
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Aktierelaterade riskfaktorer
Ingen tidigare offentlig handel med aktien
Bolagets aktie har inte varit föremål för officiell handel tidigare. Det är därför svårt att förutse vilken
handel och vilket intresse som EcoRubs aktie kommer att få. Om en aktiv och likvid handel inte
utvecklas eller blir varaktig så kan det medföra svårigheter för aktieägare att sälja sina aktier. Det finns
också en risk att marknadskursen avsevärt kan skilja sig från kursen i detta erbjudande.
Aktieförsäljning från nuvarande aktieägare
Bolagets VD Åke Paulsson har undertecknat ett lock-up avtal, vilket beskrivs närmare under rubriken
”Lock up avtal” (sidan 34) i detta memorandum. På längre sikt finns dock en risk att Bolagets VD
avyttrar hela eller delar av sitt innehav i EcoRub. Utöver Åke Paulssons lock-up avtal finns det inga
lock-up avtal som reglerar övriga nuvarande ägares möjligheter att avyttra aktier. Således finns det en
risk för att övriga nuvarande aktieägare avyttrar delar eller hela sina innehav i EcoRub. I det fall någon
eller några aktieägare skulle avyttra hela eller delar av sina innehav i den löpande handeln finns det
en risk att aktiekursen kan påverkas negativt.
Kursvariationer
Det finns en risk att aktiekursen genomgår stora variationer i samband med en introduktion på
AktieTorget. Kursvariationer kan uppkomma genom stora förändringar av köp- och säljvolymer och
behöver inte nödvändigtvis ha ett samband med Bolagets underliggande värde. Kursvariationerna kan
påverka Bolagets aktiekurs negativt.
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BOLAGSORDNING
Bolagsordning för EcoRub AB (publ)
Org. nr. 556438-0284
§ 1 Firma
Bolagets firma är EcoRub AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Piteå kommun, Norrbottens län.
§ 3 Verksamhet
Bolagets skall bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av produkter baserade på returgummi
och andra råmaterial samt idka därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 935 550 kronor och högst 3 742 200 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 2 673 000 och högst 10 692 000.
§ 6 Aktieslag
Aktierna skall utges i två serier, serie A och serie B. A-aktie medför tio (10) röster per aktie och B-aktie
medför en (1) röst per aktie.
A-aktier och B-aktier kan i vardera serien utges till högst det antal som motsvarar 100 procent av hela
aktiekapitalet.
Aktierna av serie A och B skall medföra samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier skall innehavare
av aktier av serie A samt av aktier av serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma
aktieslag i förhållande 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 totala antal aktier de förut
äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom
lottning.
Beslutar bolaget att 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 sagts ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om
kontantemission och/eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.
Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid
emission av teckningsoptioner och konvertibler.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i
förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av
visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte
innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av
bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
Aktier av serie A kan omvandlas till aktie av serie B i nedan angiven ordning. Begäran om omvandling
skall av aktieägare framställas skriftligen till bolaget, med angivande av hur många aktier av serie A
som önskas omvandlade. Omvandlingen skall därefter utan dröjsmål anmälas för registrering vid
Bolagsverket och är verkställd när registrering har skett samt antecknats i aktieboken.
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§ 7 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter med högst 2 suppleanter.
§ 8 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.
§ 9 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska
Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall kallelse istället ske genom
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter.
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen
kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till
annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
§ 10 Anmälan till stämma
Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7
kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast kl. 12.00 den dag som
anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
§ 11 Årsstämma
Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Val av en eller två justeringsmän.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Godkännande av dagordning.
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella
revisorssuppleanter.
Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
§ 13 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).

-------------------------------------Antagen på årsstämma den 22 mars 2010
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SKATTEFRÅGOR
Nedan följer en sammanfattning av de skatteregler som enligt nu gällande svensk skattelagstiftning
kan aktualiseras av handel med aktier i Bolaget. Sammanfattningen vänder sig till fysiska och juridiska
personer, som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges, och är endast avsedd som
allmän information. Sammanfattningen inkluderar inte värdepapper som innehas som
näringsbetingade andelar eller lagertillgångar i näringsverksamhet eller som innehas av handelsbolag.
Den skattemässiga behandlingen av varje enskild fysisk eller juridisk person beror på dennes
specifika situation. Särskilda skattekonsekvenser som inte finns beskrivna nedan kan aktualiseras.
Varje aktieägare i Bolaget bör därför rådfråga skatterådgivare beträffande de skattekonsekvenser som
kan uppkomma i varje enskilt fall. Bolaget tar ej på sig ansvaret för att innehålla källskatt.

Fysiska personer
Kapitalvinster på svenska marknadsanslutna aktier beskattas med 30 % i inkomstslaget kapital.
Uppkommer kapitalförluster på svenska marknadsanslutna aktier beaktas hela förlusten förutsatt att
förlusten kan kvittas mot kapitalvinst på aktier och andra aktiebeskattade värdepapper. I andra fall
medges avdrag med 70 % av förlusten i inkomstslaget kapital. Avdraget måste utnyttjas samma år
som förlusten uppkommit. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion från skatt
på inkomst av tjänst- och näringsverksamhet samt fastighetsskatt. Reduktion medges med 30 % av
underskott upp till 100 000 kronor och däröver med 21 %. Utdelning på aktier i svenska
marknadsanslutna aktiebolag beskattas med 30 % i inkomstslaget kapital för personer
hemmahörande i Sverige.

Juridiska personer
Juridiska personer beskattas för utdelningar och kapitalvinster i inkomstslaget näringsverksamhet,
med en statlig inkomstskatt om 26,3 %. Avdrag för kapitalförlust vid avyttring av aktier som innehas
som kapitalplacering får dras av endast mot kapitalvinster vid avyttring av aktier och andra
delägarrätter. Kvarstående kapitalförlust får kvittas mot motsvarande kapitalvinster under senare år.
Preliminärskatt för utdelning innehålls inte för svenska juridiska personer. Särskilda regler gäller för
näringsbetingade andelar.

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga
För aktieägare utan skatterättslig hemvist i Sverige som erhåller utdelning från en svensk juridisk
person innehålls normalt kupongskatt. Särskilda regler gäller dock för utdelning på näringsbetingade
aktier. Skattesatsen är 30 %. Denna skattesats är dock i allmänhet reducerad genom skatteavtal som
Sverige ingått med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. Kupongskatten innehålls av
Euroclear Sweden AB vid utdelningstillfället. Om aktierna är förvaltarregistrerade svarar förvaltaren för
skatteavdraget. Aktieägare och innehavare av teckningsrätter som är begränsat skatteskyldiga i
Sverige och som inte bedriver verksamhet från fast driftsställe i Sverige beskattas normalt inte i
Sverige för kapitalvinster vid avyttring av aktier eller teckningsrätter. Aktieägare eller innehavare av
teckningsrätter kan dock bli föremål för beskattning i sin hemviststat. Enligt en särskild regel kan
fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för kapitalvinstbeskattning vid
avyttring av bland annat svenska aktier om de vid något tillfälle under det kalenderår då avyttring skett
eller under de föregående tio kalenderåren varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige.
Tillämpligheten av regeln är dock i flera fall begränsad genom skatteavtal.
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