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Erbjudandet

Envirologics nuvarande ägare har beslutat att ansöka om listning av bolagets aktier på 
AktieTorget, och i anslutning till detta genomföra en nyemission av aktier för att finansiera en 
uppbyggnad av egna säljbolag på prioriterade marknader i Europa.

Efter analys av försäljningsutvecklingen från 2012 till 2017 och en beräknad internränta på 
30 % har bolaget värderats till 100 MSEK. Det skall vara attraktivt för nya investerare att bli 
aktieägare i bolaget och styrelsen har därför beslutat att emittera nya aktier till ett värde om 
cirka 34,6 MSEK (före emissionen), dvs. att ge en rabatt på drygt 65 % av det beräknade 
värdet på bolaget.  

Teckning av aktier sker till en kurs av 9:00 SEK per aktie av serie B.

Teckning av aktier sker från och med den 28 maj 2012 till och med 20 juni 2012.

Vid fullteckning av Erbjudandet tillförs Envirologic cirka 10 MSEK före avdrag för 
emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1 MSEK. 

Emissionslikviden från erbjudandet kommer att användas till:
• Uppbyggnad av egna sälj- och serviceorganisationer främst i Danmark och Tyskland samt 

förstärka densamma i Sverige.
• Vidareutveckling av nuvarande robotprogram.
• Rörelsekapital för att säkerställa en fortsatt expansion.

Prospekt och teckningssedel kommer att finnas tillgängligt på www.aktietorget.se och på 
bolagets hemsida www.envirologic.se samt på Mangold Fondkommissions hemsida  
www.mangold.se under hela emissionsperioden.

Tejpa här

Vik här

Frankeras ej. 
Mangold 

Fondkommission 
bjuder på portot.
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Denna trycksak medföljer som bilaga i tidningen Aktiespararen. Allt ansvar för dess innehåll vilar på Envirologic AB (publ).



VD har ordet Om vår marknad

Till skillnad från traditionella företag i ett uppstarts-
skede har Envirologic färdigutvecklade produkter  
som under många år testats i olika tillämpningar.

Bolaget har levererat totalt cirka 500 robotar till kun-
der i Europa, Nordamerika och Japan. I nypris motsva-
rar de installerade robotarna ett värde om cirka 150 
MSEK. Den främsta målgruppen har hittills varit gris-
producenter med stora rengöringsbehov av stallar. 

Jordbruk

I övrig djurproduktion finns idag robotar installerade i 
hönshus, kycklingstallar, kalvstallar, ladugårdar för mjölkkor, 
kaninstallar samt ett kläckeri. Det finns inget idag som 
Envirologic känner till som indikerar att tvättning kommer 
att minska i jordbruket. Tvärtom så ökar kraven på god 
djurmiljö och även god arbetsmiljö för de människor som 
sköter djuren. Det sammantaget gör att vi bedömer det som 
en marknad i stor tillväxt.

Livsmedel

Även utanför jordbruket finns en växande marknad för 
automatiserad högtryckstvättning. Ett exempel på det är 
det samarbetsavtal som sedan en tid finns med en 
av världens största utrustningstillverkare 
inom bland annat maltframställning 
som under en längre tid försökt 
finna en lösning för att tvätta sina 
anläggningar. Installerade Clever 
Cleaners finns än så länge i Danmark, 
Tyskland och Belgien i detta segment.

Transport med mera

Det fraktas oerhört stora mängder material i containers idag. 
Antalet rörelser beräknas till ofantliga 300 miljoner per år. 
Av dem är cirka 50 miljoner livsmedelstransporter vilket 
innebär att de ska tvättas efter varje last. Vi vet att vi kan 
tvätta containers, det har vi provat, men vi behöver lära oss 
mer om marknaden för att besluta om marknadssatsning.

För tvättning av tåg och andra tunga fordon finns idag inga 
sätt att automatiskt tvätta undersidan och de former som 
inte kan tvättas av borstar.

I fordonsindustri finns ett behov av att tvätta korrosions
testboxar. Där har vi fått en förfrågan från en av världens 
största biltillverkare som vi just nu undersöker. Här är 
problemet inte långa tvättider utan de starka syror man 
använder för att få boxen ren.

För klottersanering i stadsmiljö kan användaren 
programmera små enkla rörelsemönster och själv förbereda 
nästa steg medan han vilar axlarna.

Behovet

1994 såg jag en grisproducent kliva ut på stallbacken. Han 
var klädd i orange regnställ, stövlar och sydväst. Allt täckt 
av ett blött lager brun sörja. I hans ansikte, som var täckt av 
samma sörja, tittade ett par röda ögon på mig och han sade 
uppgivet:  -Jag orkar inte med det här längre!

Han förklarade sedan vad stalltvätt i modern grisproduktion 
innebar. Ett jobb som han utförde två dagar varannan 
vecka, som alltid slutade med feber på kvällen och 
ögon så inflammerade på morgonen att det var svårt att 
överhuvudtaget öppna dem. 

Den här upplevelsen, samt insikten om att det måste finnas 
andra branscher där tvätt- eller rengöringsarbete sker i 
hälsovårdliga miljöer, resulterade i att vi började att utveckla 
en robot som skulle kunna eliminera detta ohälsosamma 
arbete. År 1999 startade vi därför Ramsta Robotics AB 
(nuvarande Envirologic).

Hemmamarknaden 

Hösten 2001 var roboten färdigutvecklad och vi började 
sälja den i Sverige. Mottagandet på marknaden blev 
succéartat. Tvättarbetet, maskinkvaliteten och servicenivån 
fungerade perfekt efter någon tid.

Det viktigaste sättet att sälja blev att resa runt i landet 
och göra demonstrationer hemma hos grisproducenterna. 
Eftersom produkten representerade något helt nytt var 
det viktigt att potentiella kunder fick känna på roboten 
och själva se hur tvättarbetet gick till. Idag har 30 % av de 
potentiella grisproducenterna i Sverige köpt en robot för 
tvättning av sina stallar. Flera kunder har börjat komma 
tillbaks för att köpa en ny årsmodell. En marknad för 
begagnade robotar har också utvecklats.

Internationell lansering

Ambitionen var redan från början att lansera roboten 
internationellt och vi ansökte därför om patent i flera 
europeiska länder, i Nordamerika och i Australien. Roboten 
har presenterats på en rad internationella jordbruksmässor, 
ofta prisbelönad.

En liknande marknadspenetration i övriga Europa liknande 
den i Sverige skulle innebära mycket stor omsättningsökning 
under de närmaste åren.

Egen försäljningsverksamhet

Vi har idag egen försäljningsverksamhet i Sverige och 
till begränsad del i Danmark. Vi har distributörer i 10 
europeiska länder samt i Kanada och USA. Totalt finns idag 
våra robotar ute på marknaden till ett installerat värde av 
cirka 150 MSEK.

Vi kan se en stor skillnad på säljeffektivitet mellan våra 
egna säljare och våra distributörer. Våra egna säljare, som 
har gedigen kunskap, kan ägna sig på heltid åt att förstå 
och sälja roboten. Det ger en betydligt bättre försäljning än 
en distributör som tar med roboten som en del i en större 
produktportfölj. Initialt är därför distributörer ett bra sätt att 
bearbeta en marknad, men på sikt bör försäljningen ske via 
egna bolag.

Jag ser nu fram emot att genom den planerade listningen 
och nyemissionen få resurser att under de kommande 
åren uppnå en liknande marknadspenetration i ett antal 
prioriterade europeiska länder som vi lyckats med i Sverige.  

Jan Sandberg
VD Envirologic

Anmälningssedel för teckning av aktier i Envirologic AB (publ)

Anmälan skall skickas eller faxas till: Mangold Fondkommission AB 
Ärende: Envirologic AB

SVARSPOST: Kundnummer 20296448, SE-110 05 STOCKHOLM

Fax: 08503 01 551/Tel: 08503 01 580

Anmälningssedeln skall användas av dem som önskar anmäla sitt intresse för teckning av aktier i Envirologic AB (publ) 
(”Envirologic”). För fullständig information se prospekt utgivet av styrelsen i Envirologic AB i maj 2012.

Anmälan för teckning av aktier 
Undertecknad anmäler sig härmed, enligt villkor i prospektet, utgivet av styrelsen i Envirologic i maj 2012, att teckna B-aktier i 
Envirologic till en kurs om 9 SEK per aktie enligt nedan: 

Kryssa i önskat teckningsalternativ eller fyll i eget antal, minsta teckning är 500 aktier:

  500 aktier (4 500 SEK)   2 000 aktier (18 000 SEK)   10 000 aktier (90 000 SEK)
  1 000 aktier (9 000 SEK)   2 500 aktier (22 500 SEK)   Annat antal (minst 500 aktier)______st aktier à 9 SEK.
  1 500 aktier (13 500 SEK)   5 000 aktier (45 000 SEK)

Betalning skall ske mot avräkningsnota som skickas ut till dem som erhåller tilldelning.
I det fall undertecknad erhåller tilldelning skall tecknade aktier levereras till nedanstående VPkonto/Servicekonto eller depå. 

VP-konto/Servicekonto Bank/förvaltare

Depå hos bank/förvaltare Bank/förvaltare

Undertecknad är medveten om och medger att:
• Anmälan är bindande samt att endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas
• Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi tagit del av den information som anges på omstående sida 

samt att Mangold Fondkommission AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt villkor i 
prospektet utgivet av styrelsen i Envirologic i maj 2012

Personnummer/Organisationsnummer Telefon dagtid E-post

Efternamn/Firma Förnamn

Utdelningsadress (gata, box eller dylikt) 1) Postnummer Ort Land (om annat än Sverige)

Datum samt Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare 
eller förmyndarens)

Namnförtydligande

1) Om Ni är bosatt utomlands skall Ni även besvara frågorna nedan angående ”Politiskt utsatt ställning”.

Politiskt utsatt ställning (Besvaras endast om ni är bosatt utomlands)

Är Ni eller nära familjemedlem till er en ”person i politisk utsatt ställning” enligt lagen om värdepappersmarknaden?                    JA2)                  NEJ

Om ja, vänligen fyll i nedanstående information om personen som innehar/innehaft offentlig position

Personnummer Namn (efternamn, tilltalsnamn)

Vilken typ av funktion Datum för upphörande (om den upphört)

2) Så anses vara fallet om Ni respektive familjemedlemmen har eller har haft en viktig offentlig funktion, såsom stats- eller regeringschef, parlamentsledamot, domare i domstol av högsta 
instans (motsvarande ex Högsta domstolen), ambassadör, ledningsposition i statsägt bolag etc. Om Ni är osäker, vänligen kontakta Mangold.

Om teckningen avser ett belopp som överstiger EUR 15 000 skall en vidimerad kopia på giltig legitimationshandling medfölja för att anmälningssedeln skall vara giltig. För 
juridisk person skall också ett aktuellt registreringsbevis som styrker firmateckning bifogas.

Anmälningsperiod: 28 maj – 20 juni 2012 kl. 15:00

Teckningskurs: 9 SEK per aktie 

Betalning: Enligt instruktion på avräkningsnota, c:a 3 bankdagar 
efter utsänd avräkningsnota.

 

Viktig information
1. Mangold Fondkommission AB org. nr. 556585-
1267, (nedan Mangold, för adress och telefon 
se denna anmälningssedels framsida) är ett 
värdepappersbolag under Finansinspektionens 
tillsyn vars huvudsakliga verksamhet består i att 
tillhandahålla emissionstjänster och tjänster avse-
ende finansiella instrument. Dessa tjänster består 
bl.a. av att på uppdrag från emittenter eller dess 
ombud och bolag i egenskap av emissionsinstitut 
administrera hanteringen av anmälningssedlar be-
talningar och tilldelning av finansiella instrument.  
Det uppdrag som Mangold erhåller från dem som 
inger undertecknade anmälningssedlar utgörs av 
att den som undertecknat anmälningssedel lämnar 
fullmakt till Mangold att för dennes räkning sälja, 
köpa eller teckna sig för finansiella instrument 
enligt de villkor som gäller för en enskild emission, 
ett enskilt förvärv eller fusion etc. Detta innefat-
tar normalt bl.a. mottagande av betalning för 
tilldelade finansiella instrument och kontoförning 
av dessa till anvisade VP-konton och depåer. Det 
ev. pris som utgår för det uppdrag som Mangold 
erhåller av den som ingivit anmälningssedlar fram-
går av denna anmälningssedels framsida. 
2. De risker som följer med en investering i sådana 
finansiella instrument som denna anmälningssedel 

avser framgår av den information som tagits fram 
med anledning av den transaktion som denna 
anmälningssedel avser. 
3. Priset för de finansiella instrumenten som avses 
i ett enskilt erbjudande framgår av denna anmäl-
ningssedels framsida. Den som avser köpa, sälja 
eller teckna sig för de finansiella instrument som 
en anmälningssedel avser, uppmanas att noga läsa 
den information som upprättats i samband med 
ett enskilt erbjudande
4. Utöver vad som angivits ovan samt i informa-
tionsmaterialet kommer skatter eller andra avgifter 
och kostnader som kan komma att uppstå med 
anledning av de finansiella instrument denna 
anmälan avser inte att påföras av eller erläggas 
av Mangold. 
5. Det uppdrag som lämnas till Mangold enligt 
anmälningssedeln och det finansiella instrument 
som anmälningssedeln avser omfattas inte av den 
ångerrätt som följer av distans- och hemförsälj-
ningslagen. 
6. Tillvägagångssättet samt anmälningsperioden 
för ett enskilt erbjudande framgår av denna 
anmälningssedels framsida och av den informa-
tion som upprättats med anledning av ett enskilt 
erbjudande. 
7. Uppgifterna i anmälningssedeln kan komma att 
behandlas enligt Personuppgiftslagen (1998:204) i 

syfte att uppfylla det uppdrag som lämnas genom 
anmälningssedeln. Kunden kan skriftligen en gång 
per år begära att få information om vilka person-
uppgifter om kunden som behandlats. Underteck-
nare av anmälningssedel är vidare införstådd med 
att Mangold, till följd av svensk eller utländsk lag, 
myndighets föreskrift, handelsregler eller avtal/
villkor för visst värdepapper, kan vara skyldigt att 
lämna uppgift om det lämnade uppdraget och 
undertecknaren är på begäran av Mangold skyldig 
att tillhandahålla Mangold sådana uppgifter.
8. All information rörande Mangolds tjänster 
tillhandahålles på svenska. 
9. Mangold ansvarar ej för tekniska fel eller fel i te-
lekommunikations- eller posthantering i samband 
med inlämnande av anmälningssedel.
10. VP-konto/Servicekonto eller depå hos Bank/
Fondkommissionär måste vara öppnat vid inläm-
nandet av anmälningssedeln.
11. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt 
text i denna anmälningssedel.
12. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsse-
del kan komma att lämnas utan avseende.
13. Notera att du enbart genom undertecknande 
och ingivande av denna anmälningssedel inte 
kommer att bli kund hos Mangold. Mangold 
kommer med andra ord bland annat inte att 
kundkategorisera dig eller att genomföra en 

passandeprövning avseende er teckning av aktier 
i denna emission.
14. Reklamation mot Mangolds utförande av 
det uppdrag som lämnats till Mangold genom 
ingivande av anmälningssedel skall ske utan oskä-
ligt uppehåll. Om så ej skett kan rätten att kräva 
ersättning eller att göra andra påföljder gällande 
mot Mangold gå förlorad.
15. Eventuella klagomål i anledning av Mangolds 
hantering av anmälningssedel som ingivits till 
Mangold kan skriftligen ställas till Mangolds klago-
målsansvarige på den adress, det telefaxnummer 
som anges på framsidan av anmälningssedeln, 
eller till e-postadress compliance@mangold.se. 
Mangolds klagomålsansvarige kan även nås per 
telefon via Mangolds växel.
16. Om du vill diskutera ett klagomålsärende med 
någon utanför Mangold kan du vända dig till Kon-
sumenternas Bank- och Finansbyrå, Konsumenter-
nas Försäkringsbyrå eller Konsumentvägledningen 
i din kommun. Du kan även få ett klagomål prövat 
av utomstående genom att vända dig till Allmänna 
Reklamationsnämnden och/eller allmän domstol. 
17. Mangold följer svensk lag beträffande mark-
nadsföring. Materiell svensk rätt äger tillämpning 
på Mangolds erhållna uppdrag och allmän svensk 
domstol, t.ex. Stockholms tingsrätt, är behörig 
domstol.


