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Om memorandumet
Definitioner

Memorandumets distributionsområde

I detta memorandum gäller följande definitioner om
inget annat anges; med ”Bolaget” eller ”Insplorion”
avses Insplorion AB (publ) med organisationsnummer
556798-8760. Med ”AktieTorget” avses ATS Finans
AB med organisationsnummer 556736-8195 med
bifirma AktieTorget. Med ”Aktieinvest” avses Aktieinvest FK AB med organisationsnummer 556072-2596.
Med ”InWest” avses InWest Corporate Finance AB med
organisationsnummer 556978-2492. Med ”Euroclear”
avses Euroclear Sweden AB med organisationsnummer
556112-8074.

Inbjudan att teckna aktier enligt detta memorandum vänder
sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare
prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de
som följer av svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA, Sydafrika
eller annat land där distributionen eller erbjudandet kräver
ytterligare åtgärder, eller strider mot regler i sådant land. För
memorandumet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta memorandum eller därmed sammanhängande rättförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Undantag från prospektskyldighet
Detta memorandum har inte granskats av Finansinspektionen. Memorandum avseende nyemission av aktier är undantaget från prospektskyldighet enligt lagen om handel
med finansiella instrument. Enligt 2 kap 4§ i lagen om
handel med finansiella instrument behöver ett prospekt
inte upprättas om ”det belopp som sammanlagt inom EES
ska betalas av investerarna under en tid av tolv månader
motsvarar högst 2,5 miljoner euro”, vilket är fallet i föreliggande nyemission.

Memorandumets tillgänglighet
Memorandumet finns tillgängligt på Insplorions huvudkontor samt på Bolagets hemsida, www.insplorion.com. Memorandumet kan även laddas ned från 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.
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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
Insplorion, 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. Insplorion följer 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

Norex-börserna. 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. Aktierna
som nyemitteras i denna nyemission kommer att bli föremål
för handel på AktieTorget. Styrelsen i Bolaget avser i dagsläget inte verka för att Bolaget ska ansluta sig till någon
annan marknadsplats.
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INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I INSPLORION
Styrelsen i Insplorion AB (publ) beslutade den 12 september 2016, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 6
april 2016, att genomföra en företrädesemission om maximalt 1 256 396 aktier. Årsstämmans bemyndigande möjliggör för
styrelsen att nyemittera maximalt 2 600 000 aktier, med eller utan aktieägarnas företrädesrätt. Om föreliggande nyemission
fulltecknas tillförs Bolaget 10 679 366 kronor före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,4 MSEK. Även
allmänheten ges rätt att teckna aktier utan företräde.
Härmed inbjuds Ni, i enlighet med villkoren i detta memorandum, till att teckna aktier i Insplorion AB (publ) till en kurs av
8,50 kronor per aktie.
Avstämningsdag:

26 september 2016. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla
teckningsrätter är den 22 september 2016 och första dag exklusive rätt att erhålla
teckningsrätter är den 23 september 2016.

Teckningstid:

29 september - 18 oktober 2016.

Teckningskurs:

8,50 SEK per aktie.

Företrädesrätt:

För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs fyra teckningsrätter för
teckning av en (1) ny aktie.

Antal aktier i erbjudandet:

Erbjudandet omfattar högst 1 256 396 aktier.

Emissionsvolym:

10 679 366 SEK.

Antal aktier innan emission:

5 025 585 aktier.

Värdering (pre-money):

Cirka 50 MSEK.

Handel med teckningsrätter:

Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 29 september - 14 oktober 2016.

Handel med Betald Tecknad Aktie
(”BTA”):

Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget från och med den 29 september 2016
fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering förväntas
ske under första halvan av november 2016.

Handelsplats:

Insplorions aktie är listad på AktieTorget under kortnamnet ”INSP”.

Teckningsförbindelser:

2 906 694 SEK, motsvarande cirka 27,2 procent av emissionen.

Insplorion TR 160926

SE0009155385 Handel 29 september - 14 oktober 2016

Insplorion BTA 160926

SE0009155393 Handel 29 september - emissionen registrerats hos Bolagsverket

Ansvar
Styrelsen för Insplorion 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.
Göteborg den 26 september 2016

Styrelsen i Insplorion AB (publ)
Jan Wahlström			Gunilla Almgren			Bengt Belfrage
Styrelseordförande		Styrelseledamot			Styrelseledamot
Caroline Pamp			
Jan Burenius
Styrelseledamot			Styrelseledamot
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Bakgrund och motiv för föreliggande
nyemission
Insplorion har sedan grundandet 2010 utvecklat en unik banbrytande teknologi för att se vad som
händer på nanonivå – NanoPlasmonic Sensing (NPS). Teknologin har redan kommersialiserats i form
av ett mätinstrument som gör det möjligt för forskare inom vitt skilda forskningsområden att ta sin
forskning ännu längre. Den stora ekonomiska potentialen bedöms dock finnas inom tillämpningar av
sensorsystem, där Bolagets teknologi anpassas för att lösa problem i mycket specifika industriella
applikationer. Insplorion arbetar med flera projekt för sensorsystem, däribland ett projekt för effektivare fordonsbatterier och ett projekt för att mäta luftkvaliteten i världens storstäder.
Insplorion är fortfarande ett ungt bolag och verkar inom en
mycket teknikdriven bransch. Att bryta ny mark med hjälp
av ny teknologi tar ofta tid. Bolaget har trots det, på relativ
kort tid, utvecklat och sålt mätinstrument till ett flertal
kunder världen över. Bolaget erhåller således redan idag ett
kassaflöde från försäljning av instrument.
Styrelsen ser ett betydande värde i att utveckla Bolagets
sensoraffärer för industriella tillämpningar, vilka vid lyckad
kommersialisering kan medföra globalt skalbara affärer
med goda marginaler. Utvecklingen av sensoraffärer tar
dock avsevärt mycket längre tid (uppskattningsvis 3-5 år)
än försäljning av instrument (pågående). Det innebär att
Bolaget har ett finansieringsbehov fram till dess att en
första sensoraffär kommersialiserats alternativt att instrumentaffären trappas upp.
Insplorion arbetar aktivt med att söka s.k. mjuk finansiering
i form av forskningsanslag från t.ex. EU. Bolaget har vid ett
flertal tillfällen under det senaste året erhållit bidrag tillsammans med samarbetspartner. Andelen beviljade bidrag
uppgår till en bra bit över 50 procent av vad som sökts,
vilket ska jämföras med ett normalt genomsnitt på 15-30
procent för denna typ av anslag. Under 2016 har Bolaget,
tillsammans med samarbetspartner, erhållit cirka 4 MSEK i
finansieringsstöd.
Bolaget erhöll våren 2016 utmärkelsen TechConnect Global
Innovation Award avseende Bolagets batterisensor. Bland
tusentals innovativa produkter valde en jury av affärsmän
och investerare från industrin ut Insplorions batterisensor.
TechConnect World är en av världens största mötesplatser där en bred blandning av beslutsfattare inom industri
och akademi samlas för att möjliggöra nätverkande kring
innovativa produkter för att snabbare gå från innovation till
kommersialisering.
I juni 2016 erhöll Insplorion, tillsammans med Chalmers
tekniska högskola, ett bidrag på 2,8 MSEK från Stiftelsen
för miljöstrategisk forskning (Mistra). Dessa medel ska
användas till att vidareutveckla Bolagets gassensor för
att mäta luftkvaliteten i världens storstäder. Tanken är att
utveckla en sensor som ska mäta i realtid, vara liten, mobil

och samtidigt hållbar så att den kan finnas på lyktstolpar
och trafikljus runt om i städerna.
Sammantaget uppvisar Bolaget ett bra momentum inom
utvecklingen av sensorsystemen och styrelsen bedömer att
det är av stor vikt att dessa affärer fortsätter att utvecklas
enligt plan utan avbrott. Styrelsen har därför beslutat att
stärka Bolagets rörelsekapital genom att genomföra en
företrädesemission som kan tillföra Bolaget maximalt cirka
10,7 MSEK.

Framtida kapitalbehov
De medel som föreliggande nyemission inbringar kommer
främst att användas till att vidareutveckla Insplorions sensoraffärer och till fortsatt marknadsetablering av Bolagets
mätinstrument. Bolagets målsättning är att öka försäljningen av mätinstrument och därigenom förbättra kassaflödet
som genereras från verksamheten. Bolaget har intensifierat
marknadsbearbetningen av mätinstrument vilket har inneburit att Bolagets lista över kontaktade potentiella kunder
vuxit markant under det senaste året och flera av dessa
kontakter söker anslag externt för att köpa Bolagets mätinstrument. De långa säljprocesserna gör det dock svårt att
uppskatta när dessa kontakter realiseras som kunder.
Bolaget arbetar med att förbättra rörelsekapitalet både genom ökad försäljning och ytterligare ansökningar om anslag.
Det kan dock inte uteslutas att Bolaget behöver genomföra
fler emissioner i framtiden, i synnerhet i det fall styrelsen
bedömer att det finns ett värde av att snabba upp utvecklingen av ett eller flera sensorsystem.
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VD har ordet
Det har nu gått lite mer än ett år sedan Insplorion noterades
på AktieTorget i slutet av juni 2015. Det har varit ett år med
hög aktivitet där vi har byggt försäljningsorganisationen för
instrumentaffären och samtidigt tagit viktiga steg mot att
kommersialisera våra sensorsystem. I vårt batterisensorprojekt har vi bl.a. uppnått proof-of-concept vad gäller att
övervaka litium-jon-batteriers laddningsstatus. Vi har även
ingått ett samarbetsavtal med en multinationell amerikansk
elkomponenttillverkare och AGM Batteries angående tillverkning av en battericell där Insplorions batterisensor integreras. Det är första gången som Bolagets sensor integreras i en
kommersiell tillverkningsprocess. Batterisensorprojektet rör
sig nu från att tidigare bedrivits inom akademins väggar mot
att bli en kommersiellt användbar produkt.
Att intresset för vår batterisensor är stort bekräftades när
vi i maj erhöll utmärkelsen TechConnect Global Innovation
Award i samband med mässan TechConnect World i Washington D.C., USA. Mässan samlar beslutsfattare från industri
och akademi från hela världen och syftar till att nätverka
kring innovativa produkter som har stor utvecklingspotential. Insplorion knöt under mässan ett flertal kontakter med
potentiella samarbetspartner för Bolagets sensorsystem. Dialoger med dessa har tydliggjort behovet av en kommersiellt
tillverkad battericell, vilket nu har initierats tillsammans med
AGM Batteries.
Året som har gått har även varit framgångsrikt när det gäller
beviljade anslagsansökningar, vilket ytterligare stärker vår
uppfattning om att vår teknologi är relevant och ligger rätt i
tiden. Ett av de större anslagen kommer från Stiftelsen för
miljöstrategisk forskning och uppgår till 2,8 MSEK. Dessa
medel ska användas för att utveckla en gassensor för att mäta
luftkvaliteten i världens storstäder. Insplorions teknologi kan
därmed bli en avgörande faktor för att stävja luftföroreningar,
vilket utgör den enskilt största miljörelaterade hälsorisken
enligt Världshälsoorganisationen, WHO.
Insplorion har under året sålt ett mätinstrument till Institutionen för kemi vid Helsingfors universitet i Finland. Vi hade
hoppats på fler instrumentförsäljningar, men det är samtidigt
glädjande att denna försäljning utgör det andra systemet som
sålts utanför grundargruppens egna nätverk. Vi har under året
arbetat intensivt med att hitta nya intressenter till Bolagets
teknologi vilket har medfört att vi nu har en avsevärt större
lista med potentiella kunder än för ett år sedan. Likaså har vi
haft ett större antal genomförda förstudier som har resulterat i att betydligt fler potentiella kunder idag söker extern
finansiering för att kunna lägga order på våra system. Vår
förhoppning är att det ökade antalet kontakter i den senare
delen av försäljningscykeln ska kunna ge betydligt större
avtryck i instrumentförsäljningen under de kommande tolv
månaderna.
I slutet av september 2016 lanserade vi en ny produkt i vår
instrumentfamilj, Insplorion Acoulyte™. Det är det första
instrumentet som möjliggör samtidiga akustiska och optiska
mätningar. Detta instrument kan användas tillsammans med
de cirka 500-700 akustikbaserade Q-Sense-instrument som

finns installerade världen över. Sju av våra tio instrumentkunder arbetar redan idag med både Q-Senses instrument
parallellt med Insplorions instrument, så nyttan av att arbeta
med båda i kombination har därigenom blivit mycket tydlig.
Genom Acoulyte™ kan vi nu gå på en tydlig kundgrupp där
vår teknologi både ger tydlig nytta och lätt kan integreras i
deras nuvarande forskning, vilket vi förväntar oss ska resultera i något kortare säljcykler.
Insplorion befinner sig idag i en mycket spännande fas och
har flera parallella projekt på gång som var för sig kan bli
en s.k. blockbuster, bland sensorprojekten för industriella
tillämpningar. Bolaget avser nu att ta in cirka 10,7 MSEK
genom en företrädesemission för att förbättra möjligheterna
att kapitalisera dessa projekt. Jag hoppas att många vill vara
med på vår spännande resa när vi nu rör oss mot kommersialisering av våra sensorprojekt.

Patrik Dahlqvist
VD Insplorion AB
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Villkor och anvisningar
Erbjudande att teckna aktier

Emissionsredovisning och anmälningssedlar

Årsstämman i Insplorion AB (publ) beslutade den 6 april
2016 att bemyndiga styrelsen om att besluta om att genomföra nyemission om högst 2 600 000 aktier. Bolagets styrelse beslutade den 12 september 2016, med stöd av ovan
nämnda bemyndigande, att genomföra en företrädesemission
av högst 1 256 396 aktier. Teckningskursen i emissionen
uppgår till 8,50 SEK per aktie. Den totala emissionslikviden
uppgår till högst 10 679 366 SEK. Även allmänheten ges
möjlighet att teckna i emissionen utan företräde.

Direktregistrerade aktieägare

Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 26 september 2016 är
aktieägare i Insplorion AB (publ) äger företrädesrätt att teckna aktier i Insplorion AB (publ) utifrån befintligt aktieinnehav
i Bolaget.

Teckningsrätter (TR)
Aktieägare i Insplorion AB (publ) erhåller för varje befintlig
aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs fyra (4) teckningsrätter
för att teckna en (1) ny aktie.

Teckningskurs
Teckningskursen är 8,50 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB, (VPC) för rätt till
deltagande i emissionen är den 26 september 2016. Sista
dag för handel i Insplorion AB (publ):s aktie med rätt till
deltagande i emissionen är den 22 september 2016. Första
dag för handel i Insplorion AB (publ):s aktie utan rätt till
deltagande i emissionen är den 23 september 2016.

Teckningstid
Teckning av nya aktier ska ske under tiden från och med
den 29 september 2016 till och med den 18 oktober 2016.
Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter
ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden
kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear (VPC), att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

Handel med teckningsrätter (TR)
Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget
under perioden från och med den 29 september 2016 till
och med den 14 oktober 2016. Värdepappersinstitut med
erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och
försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter ska därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Teckningsrätter som ej utnyttjas för teckning
i företrädesemissionen måste säljas senast den 14 oktober
2016 eller användas för teckning av aktier senast den 18
oktober 2016 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde.

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan
nämnda avstämningsdag är registrerade i, den av Euroclear Sweden (VPC) för Bolagets räkning förda, aktieboken,
erhåller förtryckt emissionsredovisning med (VPC), särskild
anmälningssedel 1 och 2 samt informationsbroschyr. Av
den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat
erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare
med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan
underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av
teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.
Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i Insplorion AB (publ) är
förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller
informationsbroschyr. Teckning och betalning, med respektive utan företrädesrätt, ska ske i enlighet med anvisningar
från respektive förvaltare.

Teckning med stöd av företrädesrätt
Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig
kontant betalning senast den 18 oktober 2016. Teckning
genom betalning ska göras antingen med den, med emissionsredovisningen utsända, förtryckta inbetalningsavin
eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda
anmälningssedeln 1 enligt följande alternativ:
1) Förtryckt inbetalningsavi
I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning ska endast den utsända förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel 1 ska då ej
användas. Observera att anmälan om teckning är bindande.
2) Särskild anmälningssedel 1
I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett
annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den
förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning,
ska den särskilda anmälningssedeln användas som underlag
för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren ska på
särskild anmälningssedel 1 uppge det antal aktier som denne
tecknar sig för och på bifogade inbetalningsavin fylla i det
belopp som ska betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld
anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.
Observera att anmälan om teckning är bindande.
Särskild anmälningssedel 1 kan erhållas från Aktieinvest
FK AB på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel ska i samband med betalning skickas eller lämnas på
nedanstående adress och vara Aktieinvest FK AB tillhanda
senast klockan 17.00 den 18 oktober 2016. Det är endast
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tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel 1. I det
fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den
sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer
således att lämnas utan avseende. Observera att anmälan om
teckning är bindande.
Aktieinvest FK AB
Emittentservice
113 89 STOCKHOLM
Telefon:08-5065 1795
Fax: 08-5065 1701
E-post: emittentservice@aktieinvest.se

Teckning utan stöd av företrädesrätt
Teckning av aktier utan stöd av företräde ska ske under
samma period som teckning av aktier med företrädesrätt,
det vill säga från och med den 29 september 2016 till
och med 18 oktober 2016. Anmälan om teckning utan
företrädesrätt genom att Särskild anmälningssedel 2
ifylls, undertecknas och skickas Aktieinvest FK AB på
adress enligt ovan eller till förvaltaren. Någon betalning ska ej ske i samband med anmälan om teckning av
aktier utan företrädesrätt, utan sker i enlighet med vad
som anges nedan. Särskild anmälningssedel 2 ska vara
Aktieinvest FK AB tillhanda senast klockan 17.00 den
18 oktober 2016. Det är endast tillåtet att insända en (1)
Särskild anmälningssedel 2. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna
att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således
att lämnas utan hänseende. Observera att anmälan om
teckning är bindande.
Tecknare med depå: För att åberopa subsidiär företrädesrätt
måste teckningen gå via samma förvaltare som teckningen
med företrädesrätt.

Tilldelningsprinciper vid teckning utan
stöd av företrädesrätt
Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem
som tecknat utan stöd av teckningsrätt. Tilldelning sker
på följande grunder:
i. i första hand till dem som även tecknat aktier med stöd
av teckningsrätt, pro rata i förhållande till hur många aktier
som tecknats med stöd av teckningsrätter, dock att tecknare
som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha
tilldelats färre än 50 aktier efter lottning ska tilldelas antingen 50 aktier eller inga aktier, och
ii. i andra hand till andra som tecknat aktier utan
företrädesrätt, pro rata i förhållande till hur många aktier som
tecknats, dock att tecknare som med tillämpning av denna
tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 50 aktier efter
lottning ska tilldelas antingen 50 aktier eller inga aktier.
Vänligen observera: Förvaltarregistrerade (depå) tecknare,

som vill öka sannolikheten att få tilldelning utan företrädesrätt genom att även teckna aktier med företrädesrätt, måste
dock teckna aktier utan företrädesrätt genom samma
förvaltare som de tecknat aktier med företrädesrätt. Annars
finns det vid tilldelningen ingen möjlighet att identifiera en
viss tecknare som tecknat aktier såväl med som utan stöd av
teckningsrätter.

Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt
Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan
företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid ska erläggas
senast den dag som framkommer av avräkningsnotan. Något
meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning.
Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till
annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma
att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som
ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att
få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

Aktieägare bosatta i utlandet
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare
bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan,
Australien, Sydkorea, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller
något annat land där distributionen eller denna inbjudan
kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra
åtgärder än de som följer svensk rätt eller som strider mot
regler i sådant land) vilka äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan vända sig till Aktieinvest FK AB på telefon enligt
ovan för information om teckning och betalning.
Tilldelning av teckningsrätter och utgivande av nya aktier vid
utnyttjande av teckningsrätter till personer som är bosatta
utanför Sverige kan påverkas av värdepapperslagstiftningar
i sådana länder. Med anledning härav kommer, med vissa
undantag, aktieägare som har sina befintliga aktier direktregistrerade på VP‐konton och har registrerade adresser
i till exempel USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan,
Australien, Sydkorea, Hong Kong, Schweiz eller Singapore
inte att erhålla detta memorandum. De kommer inte heller
att erhålla några teckningsrätter på sina respektive VP‐konton. De teckningsrätter som annars skulle ha registrerats för
sådana aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden,
med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana
aktieägare. Belopp understigande 100 SEK kommer inte att
utbetalas.

Betald tecknad aktie (BTA)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear (VPC)
så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi
med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier
(BTA) skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade aktierna
är bokförda som BTA på VP-kontot tills nyemissionen blivit
registrerad hos Bolagsverket.
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Handel i BTA

Övrig information

Handel i BTA kommer att ske på AktieTorget från den 29
september 2016 till och med att emissionen registrerats hos
Bolagsverket.

Bolaget äger inte rätt att avbryta Nyemissionen. Bolaget äger
inte heller rätt att tillfälligt dra in erbjudandet.

Utdelning
Nya aktier ska berättiga till utdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter att aktien
registrerats hos Bolagsverket.

Leverans av aktier
Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket
beräknas ske i början av november 2016, ombokas BTA till
aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB. För
de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat
kommer information från respektive förvaltare.

Offentliggörande av utfallet i emissionen
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer
Bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande och finnas
tillgängligt på Bolaget hemsida.

För det fall att ett för stort belopp betalats in av en tecknare
för de nya aktierna kommer Aktieinvest att ombesörja att
överskjutande belopp återbetalas. Aktieinvest kommer i
sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett
bankkonto som Aktieinvest kan återbetala beloppet till.
Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp.
En teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller
modifiera en teckning av nya aktier.
Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan
komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden
inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt
sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan
beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall
att återbetalas.
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Verksamheten i Insplorion
Insplorion är ett svenskt innovativt bolag som utvecklar och säljer den egna teknologin NanoPlasmonic Sensing (NPS)1 som på ett helt nytt sätt ser vad som händer i extremt små ytskikt på nanonivå.
Bolaget kommersialiserar teknologin på två sätt: dels som färdiga mätinstrument till forskare i hela
världen som nu får möjlighet att undersöka molekylära förändringar i realtid inom vitt skilda forskningsområden, dels även som unika sensorsystem för industriell övervakning och för interaktiva
slutprodukter. Dessa två affärer kompletterar varandra genom att sensorsystemen har en stor kommersiell potential men innebär längre säljprocesser, medan mätinstrumenten redan idag genererar
ett kassaflöde.

Teknologi
Insplorions teknologi är baserad på mer än tio års forskning
vid Chalmers tekniska högskola av en forskargrupp ledd av
professor Bengt Kasemo. Forskningen har resulterat i allt
från teknologins generella principer till mer specifika arbetsprocesser såsom tillverkning av sensorer, patentskydd och
principer för mätuppställning.
Bolagets teknologi kallas NanoPlasmonic Sensing (NPS)
och baseras på ett sedan länge känt optiskt fenomen
benämnt Localized Surface Plasmon Resonance (LSPR).
Fenomenet innebär något förenklat att små metallpartiklar
naturligt fångar upp en viss våglängd när de belyses med
ljus och att denna våglängd är beroende av storleken på
partikeln och vad som finns i dess direkta närhet. Samma
fenomen har utnyttjats i flera hundra år vid tillverkning av
färgat glas till kyrkfönster.
I Insplorions mätinstrument är metallpartiklar av guld fästa
på en glasplatta som belyses med ljus via en optisk fiber.
Skillnaden i intensitet för olika våglängder fångas upp av
ett analysinstrument, en s.k. spektrometer. När olika ämnen
kommer i närheten av guldpartiklarna sker en förändring i
våglängden där partiklarna har sitt LSPR-fenomen, vilket
kan mätas i realtid. Det gör det möjligt att t.ex. se hur snabbt en viruspartikel binder till en cellyta eller hur lång tid det
tar för en färgmolekyl att fylla en tunn film vid tillverkning
av solceller.

Affären för mätinstrument
Bolagets teknologi har kommersialiserats i en instrumentplattform som gör det möjligt för forskare att studera
material och processer med mycket hög noggrannhet och få
information om hur de beter sig i olika miljöer såsom i olika
gaser och vätskor, vid olika temperaturer.
Ett instrument består av ett grundpaket med Bolagets
egenutvecklade programvara samt en optisk hårdvarumodul.
Därtill väljer kunden en mätcell beroende på vilken miljö som
provet ska testas i. Idag erbjuds tre mätceller: XNano 2 för
prover i vätska, X1 för prover i gaser och vid höga temperaturer samt den nyligen lanserade Acoulyte™ för kombinationsmätning med den akustiska mätmetoden Quartz Crystal

Microbalance, QCM. För att utföra mätningar i instrumentet
behövs även sensorer som förbrukas vid experimenten.
Ett komplett instrumentsystem har ett listpris på cirka
50 000 – 60 000 euro beroende på tillval. Bruttomarginalen uppgår till cirka 60-80 procent. Därtill tillkommer en
årlig intäkt på cirka 3 000 – 6 000 euro per instrument
för sensorer som förbrukas vid experiment. De universitet
Bolaget säljer till har oftare lättare att finansiera större initiala investeringar än höga löpande kostnader. Försäljning
av instrumentsystem utgör idag större delen av Bolagets
intäkter. Bolaget uppskattar att den totala intäkten under
en genomsnittlig femårig kundrelation fördelas så att cirka
80 procent av intäkterna genereras i det initiala skedet
och resterande 20 procent under återstoden av kundrelationen. Bruttomarginalen på instrumentförsäljningen och
förbrukningsvarorna möjliggör en god utväxling på Bolagets
resultat vid ökad försäljningsvolym.
Insplorions försäljning av mätinstrument sker direkt genom
egen organisation samt genom distributörer. Bolaget har
idag distributörsavtal med sju distributörer avseende
marknadsbearbetning i Kina, Japan, Sydkorea, Storbritannien, Irland, Polen, Tyskland, Österrike och Portugal. Övriga
marknader bearbetas av den egna organisationen. Bolaget
har en målsättning att utöka distributörsnätverket i Asien
och Nordamerika under de närmaste åren.
Bolagets kunder inom instrumentaffären utgörs främst av
forskningsgrupper vid tekniska universitet. Försäljningsprocesserna är långa då kunderna ofta behöver söka anslag
för att finansiera ett köp. Därför bistår Insplorion kunderna
med tester och försök som underlag för anslagsansökningar.
Det innebär samtidigt att Bolaget blir väl förtroget med de
specifika frågeställningar som varje kund har, vilket ökar
sannolikheten för att kunden i slutändan får en, för dem,
väl anpassad slutprodukt. En betydande fördel med att
ha universitet som kunder är att de är stabila över tid och
sällan går i konkurs. Dessutom är den akademiska världen
global och det finns en stor öppenhet för nya tekniker och
metoder. Dessa tidiga globala kunder utgör viktiga referenser vid en senare marknadsexpansion.
Bolagets nyligen lanserade mätinstrument Acoulyte™
förväntas bidra avsevärt till Bolagets etablering av NPS-te-

1 NanoPlasmonic Sensing är namnet på Insplorions teknik. Mätprincipen bygger på ett naturligt fenomen som uppstår i väldefinierade metalliska nanopartiklar. När dessa belyses med vitt ljus uppstår ett ljusfenomen och där en förändring av dess färg
(ljusets spektrum), används för att mäta förändringar i till exempel massa.
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En miniatyriserad gassensorprtotyp har tagits fram under våren
2016.

knologin som forskningsinstrument. I tät dialog med Bolagets kunder framkom det att flertalet arbetar parallellt med
den betydligt mer etablerade mättekniken Quartz Crystal
Microbalance (QCM) vars system säljs under varumärket
Q-Sense av det svenska bolaget Biolin Scientific. Med
Acoulyte™ kommer forskare kunna genomföra mätningar med båda teknikerna samtidigt och kan därmed få ut
betydligt mer av sina mätningar och erhålla bättre resultat.
Vid etableringen av Insplorions NPS-teknologi innebär det
också att den potentiella kundgrupp som idag finns av ca
500-700 QCM användare nu kan erbjudas ett skräddarsytt
instrument som kan kombineras direkt med det instrument
som de redan använder. Denna grupp har även en stor vana
av instrument som liknar Insplorions vilket ställer mindre
krav på förstudier. Därmed förväntas bearbetningen av
denna blivande kundgrupp innebära en snabbare försäljningscykel. Likaså förväntar vi oss att Acoulyte™ gör att
tekniken blir enklare för flertalet av våra distributörer att
sälja, där fyra av våra sju distributörer idag också redan
säljer Q-Sense QCM-system. Nu kan de erbjuda Acoulyte™
till existerande QCM-användare och kombinationen av båda
instrumenten när de för dialoger med nya kunder.

Affären för sensorsystem
Insplorion ser en betydande potential i att kommersialisera Bolagets teknologi i sensorsystem som är anpassade
för specifika tillämpningar där mätningar behöver göras.
Grundteknologin är densamma som i Bolagets mätinstru-

ment men tillämpad på ett annat vis, då sensorn utvecklas
för specifika mätproblem istället för ett generellt mätinstrument. Nanopartiklarna av guld fästs på toppen av en optisk
prob och placeras i en specifik miljö.
Bolagets sensorsystem kan appliceras på en mängd områden och i princip sätter endast den mänskliga fantasin
gränsen för vad som är möjligt. Bolaget arbetar idag främst
med två projekt: sensorer för styrning och information om
status, åldrande och temperatur i fordonsbatterier samt
sensorer för mätning av luftkvalitet. Bolaget har lämnat in
två patentansökningar för dessa områden. Bolaget har även
etablerat industriella kontakter inom projekten, särskilt
med Volvo och AGM Batteries Ltd (avseende fordonsbatterier) och Pro-Omni (avseende luftkvalitet). Flera andra
applikationer undersöks kontinuerligt och utreds i mindre
skala, bland annat koldioxidmätning för Carbon Capture
and Storage (CCS; med Akzo Nobel), vätgassensor för
bränsleceller och diagnostik inom medicinska tillämpningar
(med Chalmers). Det är först när både teknisk realiserbarhet och affärspotential blivit kartlagd med positivt utfall
i samarbete med branschkunnig kommersiell aktör, som
Bolaget kommer att besluta om att satsa på nya utvecklingsprojekt inom sensorsystem-affären.

Sensorsystem för fordonsbatterier
Idag mäts batteristatus i fordon voltmetriskt, vilket innebär
att man på samma ström som tas ut ur batteriet mäter hur
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mycket som är kvar och via pulser och algoritmer försöker
få information om laddningsnivå och förväntad livslängd.
Voltmetrisk mätning har optimerats så långt det är möjligt
men har fortfarande en stor felmarginal. Den begränsas
även av att mätning sker av hela batteriet och inte enskilda
celler där problemen uppstår. Den osäkerhet som finns vid
voltmetrisk mätning tvingar idag tillverkare och brukare att
använda överdimensionerade batterier där begränsad del
av kapaciteten används. Vid optimal drift, som idag inte är
möjlig att uppnå i ett vanligt litium-jon batteri, beräknas
kapaciteten kunna flerdubblas. Av de mätningar som hittills
skett med Insplorions teknologi uppskattas förbättringen
kunna bli i storleksordningen 25 procent, men det finns
potential till ytterligare förbättringar, då denna ökning
bara är en bit på den teoretiskt möjliga flerdubblingen av
kapaciteten.
Med hjälp av Insplorions sensorsystem är det möjligt att
mäta direkt i batteriets kemi och därmed få en betydligt
bättre mätnoggrannhet än vad som idag är möjligt med
voltmetrisk mätning. Det innebär i praktiken att framtidens
fordonsbatterier kan minskas i vikt med i storleksordningen
25 procent med hjälp av Insplorions teknologi, till i övrigt
samma prestanda. Potentiellt kan kapaciteten ökas betydligt mer, men det återstår tester i kommersiellt tillverkade
prototyper för att avgöra hur mycket bättre ett batteri kan
drivas med en mer relevant sensor, av den flerdubbling som
är teoretiskt möjlig. Bättre mätning av både laddningsstatus
och hälsa i batteriet innebär dessutom till exempel att en
lastbil kan köra cirka sex månader längre utan att behöva
byta batteri och med reducerad risk för driftsstopp. Nyttan
med större träffsäkerhet vid mätning av batteristatus ökar
generellt med ökad batterivikt för fordon, där det är en avvägning med körsträcka gentemot vikt och batterikostnad.

mersiellt tillverkad enhet som i nästa steg även ska kunna
testas i mer verkliga förhållanden. Samarbetet med AGM
Batteries för att ta fram en kommersiell prototyp är därför
av hög prioritet för Bolaget. Även det multinationella amerikanska bolaget (som inte vill bli namngett av konkurrensskäl) som Bolaget har haft dialog med under en längre tid
är en strategiskt viktig partner, då det är den typ av komponentleverantör som kan licensiera Insplorions teknologi och
tillverka sensorn i stor skala. Aktören har dessutom redan
kunder som LG och Samsung inom batteri- och komponenttillverkning.
Projektet att ta fram en kommersiell prototyp av ett batteri
med Insplorions sensor integrerad förväntas ta cirka 6-9
månader. Prototypen och resultaten ifrån tester av denna
kommer därpå att användas i de pågående dialogerna som
den multinationella komponenttillverkaren har med större
batteritillverkare, men även direkt inom de dialoger som
Bolaget själv bedriver. Det är Bolagets målsättning att
någon av dessa dialoger ska leda till ett samarbetsavtal där
hela kedjan testas i lämplig skala. Ett scenario om dessa
tester blir framgångsrika är att Insplorions teknologi licensieras till det multinationella företaget för en avgränsad
applikation och integreras i tillverkningsprocessen hos en
av de större batteritillverkarna.
Resultaten ifrån prototyptesterna avses även användas mer
direkt i samarbetet med AGM Batteries som idag driver ett
treårigt utvecklingsprojekt där batteriets styrsystem integreras direkt i battericellen, för att uppnå individuell styrning
av varje battericell, vilket efterfrågas bl.a. av brittiska
sportbilstillverkare. Denna utveckling av batteriaffären är
annorlunda än vad som bedrivs gentemot de större batteri-

Insplorion har, tillsammans med forskare vid Chalmers
tekniska högskola och Uppsala universitet, kunnat påvisa
att Bolagets teknologi fungerar för att mäta laddningsstatus
i såväl blybatterier som litium-jon-batterier.
I september 2016 annonserades att Insplorion ingår ett
strategiskt samarbete med ett amerikanskt multinationellt
elkomponentföretag och battericellstillverkaren AGM Batteries. Syftet med samarbetet är att tillverka en battericell
med kommersiella tillverkningsmetoder där Insplorions
batterisensor integreras. Det är första gången som Insplorions sensor integreras i en kommersiell tillverkningsprocess.
Projektet att ta fram ett kommersiellt tillverkat batteri med
Insplorions sensor är en direkt följd av den återkoppling
som erhållits från marknadsaktörer som Volvo, men även
batteritillverkare i de dialoger som bland annat initierades
tidigare under året på TechConnect-mässan i Washington
D.C.
Det har redan från start varit tydligt att det finns ett stort
behov inom batteribranschen, synnerligen vad gäller
fordonsbatterier, att kunna mäta och styra mer optimalt vid
både laddning och drift. Men för att ta dialogen vidare med
de större aktörerna efterfrågas just resultat ifrån en kom-

Montering av sensor i XNanos modul inför start av experiment.
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Modul med sensor placeras därpå
i XNano där optiska fibrer leder
ljuset över sensorn.

tillverkarna, eftersom det gäller mindre serier för mer specialtillverkade batterier, där även betydligt högre marginaler
kan förväntas. I denna typ av affär kan det även bli aktuellt
att Bolagets egna tillverkningsprocesser resulterar i en mer
direkt försäljning av Bolagets sensorer till bolag inom denna
nisch.
En sensorsystemaffär kring Bolagets batterisensor kan
anta olika former, bl.a. beroende på användningsområde,
volymer och samarbetspartner. Det innebär att det för olika
projekt tar olika lång tid att nå en kommersiell produkt samt
att den ekonomiska förtjänsten för Insplorion skiljer sig åt
mellan projekten. Som exempel kan nämnas att ett samarbete med AGM Batteries förväntas innebära tillverkning av
nischade produkter med låga volymer och höga marginaler. Ett samarbete med den ovan nämnda multinationella
elkomponentbolag förväntas istället innebära höga volymer
med lägre marginaler.

Sensor för mätning av luftkvalitet
I juni i år meddelade Bolaget att det tilldelats 2,8 miljoner
av stiftelsen Mistra för att utveckla en sensor för mätning
av luftkvalitet. Förarbetet innan tilldelningen pågick i cirka
ett år och innebar bl.a. dialoger med industriella aktörer
samt kartläggning av marknadsbehov och av konkurrerande
tekniker. Det framkom att det finns ett behov av att kunna

mäta flera olika hälsofarliga gaser som kväveoxid, svaveloxid och ozon med en noggrannhet och miniatyrisering som
med dagens metoder inte är möjlig. Insplorions sensor avser
mäta dessa gaser och förväntas kommersialiseras inom tre
olika användningsområden:
• som en personlig luftmätare för den hälsomedvetna
individen, tillsammans med en aktör som till exempel
Pro-Omni,
• som en enhet kopplad till trafikövervakningskameror
och lyktstolpar för övervakning av stadsluft tillsammans
med bolag som arbetar med trafikövervakning,
• samt som en sensor för kontrollen av luften i en bils
kupé, tillsammans med ett multinationellt elkomponentföretag med kunder inom bilindustrin.
Det finns ytterligare behov som till exempel för styrning av
ventilation av byggnader, men för sådana tillämpningar har
Bolaget ännu inte initierat någon dialog med industriella
partner. Produktutvecklingen för ovanstående områden
förväntas ta olika lång tid innan en kommersiell produkt
framtagits. Bolaget uppskattar att den personliga luftmätaren kommer ut i liten skala före de andra applikationerna. Dock förväntas enheter för luftkvalitet i städer och för
bilindustrin medföra väsentligt större volymer.

14

Bolagets historik
2010

Storbritannien och Polen.

Insplorion grundades i januari 2010 och verksamheten påbörjades i juni samma år. Bolagets verksamhet är
sprunget ur ett affärsutvecklingsprojekt som bedrevs under
2008-2009 av Encubator AB, ett av Chalmers helägt bolag
för kommersialisering av forskningsprojekt. Under 2010
förvärvade Insplorion projektet, inklusive alla rättigheter, av
Encubator för 300 TSEK.

Under året fokuserades även på ytterligare kvalitetssäkring
av instrument och sensorchips.

Forskningen kring nanoplasmoniska partiklar för mättillämpningar startades redan under början av 2000-talet i
professor Bengt Kasemos grupp på avdelningen för Kemisk
fysik vid Chalmers tekniska högskola. En stor del av det
tidiga arbetet leddes av professor Igor Zoric som arbetade
med mättekniken med fokus på katalys och vätgaslagring.
Utvecklingen av teknologin tog vidare fart med de två doktorsavhandlingar som Elin Larsson Langhammer och Christoph Langhammer lade fram under mitten av 2000-talet,
där teknologin spelade en central roll som i förlängningen
ledde fram till den innovation och det patent som idag är en
huvuddel i Insplorions grundteknologi.
Under hösten 2010 genomfördes en nyemission som
tillförde Bolaget cirka 1,3 MSEK. Dessa medel användes
främst för marknads- och produktutveckling. Bolaget
genomförde flera verifierande tester för potentiella kunder
samt utvecklade en kommersiellt anpassad första serie av
mätinstrument med tillhörande mjukvara.

Under 2012 beviljades Bolaget ett lån från ALMI på 500
TSEK samt ett lån från Energimyndigheten på 2,5 MSEK
för utvecklande av bolagets instrumentaffär.

2013
Under 2013 såldes tre kompletta instrumentsystem till
referenskunder i Kina, Singapore och Tyskland. Säljprocessen utvecklades ytterligare där bland annat kvartalsvisa
kampanjer riktades mot specifika applikationsområden för
Bolagets instrument.
Bolaget tecknade avtal med distributören Meiwafosis avseende marknadsbearbetning på den japanska marknaden.
Bolagets mätinstrument CE-märktes.
Under 2013 deltog Insplorion på mässorna NanoTech i
Tokyo, Hybrid and Organic Photovoltaics i Sevilla och American Vacuum Society i Los Angeles.

2011

Under året tillträdde Patrik Dahlqvist som VD i Insplorion. Patrik hade tidigare varit styrelseledamot sedan
Bolagets grundande. Därtill tillkom Jan Wahlström som
ny ordförande i Bolaget medan medgrundare och tidigare
ordföranden Bengt Kasemo gick in i en mer operativ roll i
Bolaget, med fokus på rådgivning och säljstöd.

Under 2011 såldes det första kompletta instrumentet med
tillhörande system till en ledande referenskund i Nederländerna. Bolaget byggde även upp en omfattande kunddatabas genom att utnyttja Bolagets befintliga vetenskapliga
nätverk samt genom närvaro på ett flertal internationella
konferenser.

Under hösten 2013 identifierades ett behov och intresse
inom fordonsindustrin för Insplorions sensorprojekt. Diskussioner påbörjades med Volvo Technology AB om att starta
ett samarbetsprojekt kring mätning av laddnivå i battericeller.

Under året påbörjade Bolaget även utvecklingen av en ny
mätcell baserat på ett efterfrågat kundbehov. Bolaget kvalitetssäkrade även instrumentets sensorchip, vilket säljs som
en förbrukningsvara till mätinstrumentet.
Under det fjärde kvartalet genomfördes två nyemissioner
vilket tillförde Bolaget totalt 2,5 MSEK. Bolaget beviljades
även ett villkorslån från Energimyndigheten på 900 TSEK.

2012
Under 2012 utvecklade Insplorion ett mätinstrument
tillsammans med viktiga referenskunder samt lanserade en
ny modul för mätinstrumentet. Modulen kallas för XNano™
och såldes till ledande referenskunder i Italien, Sverige,
Danmark och Kina.
Bolaget fokuserade under året på marknadsutveckling,
både genom att bygga upp den egna kunddatabasen och
även genom att knyta till sig betydelsefulla distributörer i

2014
Bolaget sålde under 2014 ett komplett instrumentsystem
till en viktig referenskund i USA. Distributörsnätverket
utökades med Hucom Systems som distributör för Sydkorea. Bolaget deltog under året på mässorna American
Chemical Society i USA, European Material Reserach
Society i Frankrike, NanoKorea i Sydkorea, European Conference on Surface Science i Turkiet och American Vacuum
Society i USA.
Bolaget lanserade under året XNano 2™, en uppgradering
baserad på feedback från Bolagets tidiga kunder.
Under hösten 2014 rekryterades Patrik Bjöörn som försäljningsansvarig, med bakgrund från bland annat Q-Sense.
Patrik Bjöörn har en lång erfarenhet av instrumentförsäljning.
Till följd av samarbetet med Volvo Technology AB inom sensoraffären ansökte Insplorion om ett patent för batteriöver-
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Mätinstrumentets sensorer tillverkas 60 st åt gången med samma
skivor som finns inom mikroelektronikindustrin.

vakning baserat på Bolagets teknologi. För att underlätta för
s.k. mjuk finansiering av sensorsystem bildades ett helägt
dotterbolag, Insplorion Sensor Systems AB. Dotterbolaget
står även som ägare till de patentansökningar som är relaterade till sensorsystem. Under hösten beviljades Bolagets
samarbetspartner, Chalmers tekniska högskola, ett anslag
på 500 TSEK från Energimyndighetens batterifond för proof
of concept-mätningar för batteriövervakning. Mätningarna
började genomföras i samarbete med Chalmers tekniska
högskola och Volvo Technology AB.
Under året genomfördes två nyemissioner som inbringade
totalt 5,7 MSEK till Bolaget. Därtill togs beslut om att
påbörja en noteringsprocess för att notera Insplorion på
AktieTorget under våren 2015.

2015
I januari 2015 tecknades avtal med distributören Honoprof
avseende marknadsbearbetning av Kina inklusive Hong
Kong.
Försäljning av ett mätinstrument skedde till Najran University i Saudiarabien, med Bolagets hittills största ordervärde.
Insplorion beviljades patent på den japanska marknaden.

Vinnova beviljade bidrag till två utvecklingsprojekt där Insplorion är involverad. Ett projekt avser en sensorlösning för
bilbatterier (fas två i projektet) och drivs tillsammans med
Volvo och Chalmers tekniska högskola. Det andra projektet avser utvecklandet av vattenreningsfilter med hjälp av
materialet grafen. Projektet drivs av Insplorion, Akzo Nobel
och Chalmers tekniska högskola.
Under hösten 2015 tecknade Insplorion avtal med distributören LOT-QuantumDesign GmbH avseende instrumentförsäljning i Tyskland och Österrike. LOT-QuantumDesign har i över 45 år varit en av de ledande europeiska
distributörerna av högteknologiska instrument för vetenskaplig, akademisk och industriell forskning. Distributören
har cirka 140 anställda i sin europeiska organisation.
I december 2015 tecknade Bolaget ett distributörsavtal
med Paralab avseende instrumentförsäljning i Portugal.
Paralab har sedan 1992 bedrivit försäljning och support av
vetenskaplig utrustning och är Portugals största distributör
inom detta område.
Bolaget sålde ett nedskalat XNano 2™-system till Chalmers
tekniska högskola, avseende Andreas Dahlin, docent vid
avdelning för Bionanofotonik inom institutionen för Kemi
och kemiteknik på Chalmers tekniska högskola.
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Insplorion Acoulyte kombineras
direkt på Q-Sense QCM-instrument
så båda teknikerna mäter simultant
under samma experiment.

2016
I mars annonserades att utvecklingsprogrammet MULTIMAT – A multiscale approach to mesostructured material
design i stor konkurrens blivit utvalt för finansiering inom
EU:s ramprogram Horizon 2020. MULTIMAT omfattar 13
doktorsutbildningar med fokus på att både utbilda forskare
och öka kunskapen kring industriellt viktiga nanomaterial.
Programmet pågår i tre år och involverar totalt tio universitet och nio företag, varav Insplorion och bolaget samarbetspartner Akzo Nobel är två av dessa företag.
I slutet av mars 2016 kommunicerades att Insplorion
genomfört framgångsrika mätningar av laddning i litium-jon
batterier med sin sensorteknik. I dagsläget begränsas
användningen av litium-jon-batteriers fulla kapacitet av att
en vanlig spänningsmätning inte säger något om skadliga
reaktioner. Genom att effektivare mäta laddningsnivå med
Insplorions teknologi möjliggörs ett cirka 15 procents bättre
kapacitetsutnyttjande samtidigt som teknologin ger en bättre överblick av batteriets generella hälsa i realtid. Insplorion har sedan tidigare uppnått motsvarande proof-of-concept-resultat för blybatterier.
I april sålde Insplorion ett XNano-system till Institutionen
för Kemi på Helsingfors universitet i Finland. Instrumentet
kommer användas till studier av hur joniska vätskor påverkar cellmembran, något som är relaterat till deras toxicitet.
Joniska vätskor bedöms ha en stor potential inom skogsindustrin.
I maj 2016 deltog Insplorion med två sensorprojekt, batteri
och luftkvalitet, på mässan Innovation Summit & Expo
på TechConnect World Innovation i Washington DC, USA.
Syftet med mässan är att låta banbrytande teknologier från
universitet, forskningsinstitut och start-ups träffa köpare
och partners från större bolag. Insplorions batteriprojekt
belönades med utmärkelsen ”TechConnect Global Innovation Awardee” i konkurrens med tusentals innovationer.
Urvalskriterierna har främst berört hur stor påverkan som

innovationen kan ha inom sitt specifika industriområde.
Bolaget knöt ett flertal värdefulla kontakter under mässan,
däribland med Panasonic, Corning och Medtronic.
I juni 2016 tilldelades Insplorion tillsammans med Chalmers tekniska högskola ett anslag på 2,8 MSEK av Stiftelsen
för miljöstrategisk forskning (Mistra) inom ramen för forskningsprogrammet Mistra Innovation. Dessa medel kommer
att användas till att vidareutveckla Insplorions gassensor för
att mäta luftkvalitet i världens storstäder.
I slutet av juni 2016 beviljades Insplorion tillsammans
med Uppsala universitet ett bidrag på 500 TSEK från
Energimyndigheten via samverkansprogrammet ”FFI Energi
och Miljö”. Dessa medel ska användas till att utveckla och
utvärdera en fiberoptisk batterisensor baserad på Insplorions patenterade NPS-teknologi.
I juli 2016 meddelades att Insplorion tillsammans med
Andreas Dahlin, docent på avdelningen för Kemi och
kemiteknik vid Chalmers tekniska högskola, tilldelats 500
TSEK i anslag från Chalmers avdelning för Nanovetenskap och nanoteknik. Dessa medel kommer att användas
för utveckling av sensorer med nano-hål som kommer att
erbjudas i Insplorions produktportfölj inom affärsområdet
Instruments. Bolagets målsättning är att lansera dessa
sensorer i början av 2017.
I september 2016 informerades om att ett multinationellt
amerikanskt elkomponentföretag investerar cirka 50 TUSD
i ett samarbete med Insplorion och battericellstillverkaren
AGM Batteries. Syftet är att tillverka en battericell med
kommersiella tillverkningsmetoder där Insplorions batterisensor integreras. Det är första gången som Insplorions
sensor integreras i en kommersiell tillverkningsprocess.
I september 2016 meddelades att Bolaget tagit fram Acoulyte™, ett nytt forskningsinstrument för kombinationsmätning med QCM-baserade instrument, som kompletterar de
nuvarande modellerna X1 och XNano™.
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Finansiell översikt
Nedan återges den historiska finansiella utvecklingen för Insplorion för räkenskapsåren 2015 och 2014 samt för det första
halvåret 2016 och 2015. All information avser koncernförhållandet inklusive det helägda dotterbolaget Insplorion Sensor
Systems AB (556969-5140). Informationen för räkenskapsåren 2015 och 2014 är hämtad från Insplorions reviderade
årsredovisningar, vilka har införlivats i detta memorandum genom hänvisning. Informationen för det första halvåret 2016 och
2015 är hämtad från Bolagets delårsrapport för det första halvåret 2016, vilken har införlivats i detta memorandum genom
hänvisning. Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor. Samtliga dokument finns tillgängliga för nedladdning på
Insplorions IR-sida på AktieTorgets hemsida, http://www.aktietorget.se/Instrument.aspx?ISIN=SE0006994943.
Informationen som återges nedan ska läsas tillsammans med övriga delar av memorandumet. Fördjupad information avseende fluktuationer mellan perioderna återfinns i respektive årsredovisningar och delårsrapporter. Den finansiella översikten
i detta avsnitt gör inte anspråk på att ge en heltäckande bild av Bolagets finansiella ställning.
Insplorion tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För immateriella tillgångar har aktiveringsmodellen i det allmänna rådet tillämpats. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om inget annat anges. Fördjupad information om
Bolagets redovisningsprinciper finns i Bolagets årsredovisning 2015.

Koncernens resultaträkningar
2016-01-01
–2016-06-30
6 mån

2015-01-01
–2015-06-30
6 mån

2015-01-01
–2015-12-31
12 mån

2014-01-01
–2014-12-31
12 mån

Nettoomsättning

601

713

947

473

Aktiverat arbete för egen räkning

663

162

526

433

0

0

30

9

1 264

875

1 503

915

-152

-284

-386

-185

Övriga externa kostnader

-1 312

-1 161

-2 336

-1 200

Personalkostnader

-2 044

-1 159

-2 329

-2 031

-82

-82

-177

-151

-6

-1

-4

-4

Rörelsens kostnader

-3 597

-2 687

-5 232

-3 571

Rörelseresultat

-2 333

-1 812

-3 729

-2 656

0

0

0

2

Räntekostnader och liknande poster

-137

-132

-273

-207

Resultat från finansiella poster

-137

-132

-273

-205

-2 470

-1 944

-4 002

-2 861

-

-

-

-

-2 470

-1 944

-4 002

-2 861

Alla belopp i tusentals kronor

Övriga rörelseintäkter
Rörelsens intäkter
Råvaror och förnödenheter

Avskrivningar
Övriga rörelsekostnader

Ränteintäkter och liknande poster

Resultat efter finansiella poster
Skatt
Periodens resultat
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Koncernens balansräkningar - Tillgångar
2016-06-30

2015-06-30

2015-12-31

2014-12-31

-

-

-

1 982

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

2 289

1 460

1 694

1 367

Koncessioner, patent, licenser, varumärken etc.

1 035

807

806

585

3 324

2 267

2 500

1 952

76

15

88

22

9

24

11

31

85

39

99

53

3 409

2 306

2 599

2 005

86

214

108

73

86

214

108

73

113

22

204

408

1

6

16

12

Övriga fordringar

193

385

145

72

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

164

101

147

61

470

513

512

553

Kassa och bank

4 834

10 989

7 927

2 016

Summa omsättningstillgångar

5 390

11 716

8 547

2 642

SUMMA TILLGÅNGAR

8 799

14 022

11 146

6 629

Alla belopp i tusentals kronor

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt kapital

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varor under tillverkning

Kundfordringar
Aktuell skattefordran
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Koncernens balansräkningar - Eget kapital och skulder
2016-06-30

2015-06-30

2015-12-31

2014-12-31

754

754

754

182

-

-

-

53

754

754

754

235

18 056

18 056

18 056

10 073

Balanserad förlust

-13 696

-9 694

-9 694

-6 832

Periodens resultat

-2 470

-1 944

-4 002

-2 861

1 890

6 418

4 360

380

2 644

7 172

5 114

615

4 919

5 198

5 005

5 245

4 919

5 198

5 005

5 245

Leverantörsskulder

280

1 153

171

219

Övriga kortfristiga skulder

314

178

284

198

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

642

322

571

352

1 236

1 652

1 027

769

8 799

14 022

11 146

6 629

Alla belopp i tusentals kronor

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Nyemission under registrering

Fritt eget kapital
Överkursfond

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Koncernens kassaflödesanalyser
2016-01-01
–2016-06-30
6 mån

2015-01-01
–2015-06-30
6 mån

2015-01-01
–2015-12-31
12 mån

2014-01-01
–2014-12-31
12 mån

-2 333

-1 812

-3 729

-2 656

82

82

177

151

0

0

0

2

-137

-132

-273

-207

-2 388

-1 862

-3 825

-2 710

Ökning (-) resp. minskning (+) av varulager

22

-141

-35

38

Ökning (-) resp. minskning (+) av rörelsefordringar

42

41

42

-37

209

911

191

277

273

811

198

278

-2 115

-1 052

-3 627

-2 432

-892

-383

-771

-444

-86

-75

-174

749

Nyemission

-

8 501

8 501

5 758

Tecknat men ej inbetalt kapital

-

1 982

1 982

-1 982

-86

10 408

10 309

4 525

Ökning/minskning av likvida medel

-3 093

8 973

5 911

1 649

Likvida medel vid periodens början

7 927

2 016

2 016

367

Likvida medel vid periodens slut

4 834

10 989

7 927

2 016

Alla belopp i tusentals kronor

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar enligt plan

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

Förändring av rörelsekapital

Ökning (+) resp. minskning (-) av rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Förändring av långfristiga skulder

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
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Koncernens nyckeltal
2016-01-01
–2016-06-30
6 mån

2015-01-01
–2015-06-30
6 mån

2015-01-01
–2015-12-31
12 mån

2014-01-01
–2014-12-31
12 mån

601

713

947

473

1 264

875

1 503

915

Rörelsens kostnader

-3 597

-2 687

-5 232

-3 571

Rörelseresultat

-2 333

-1 812

-3 729

-2 656

Periodens resultat

-2 470

-1 944

-4 002

-2 861

4 834

10 989

7 927

2 016

Alla belopp i tusentals kronor om inget annat anges
Nettoomsättning
Rörelsens intäkter

Likvida medel
Övriga omsättningstillgångar

556

727

620

626

Eget kapital

2 644

7 172

5 114

615

Långfristiga skulder

4 919

5 198

5 005

5 245

Kortfristiga skulder

1 236

1 652

1 027

769

Soliditet, %

30,0%

51,1%

45,9%

9,3%

Balansomslutning

8 799

14 022

11 146

6 629

Kassalikviditet, %

429%

696%

822%

334%

6

5

6

5

Medelantal anställda, st
Nyckeltalsdefinitioner
Kassalikviditet

Omsättningstillgångar exklusive varulager / kortfristiga skulder

Soliditet

Justerat eget kapital / balansomslutning
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Styrelse, ledande befattningshavare och revisor
Jan Wahlström, f. 1967. Styrelseordförande

Jan har läst kemi på Uppsala Universitet och har en bred erfarenhet av instrumentbolag med tyngdpunkt mot försäljning och marknadsföring. Jan var VD för Ratos-ägda Biolin Scientific under 20102012 och dessförinnan VD för Q-Sense under 2007-2010. Jan har även arbetat som Europa-chef
för Umetrics och som nordisk chef för Waters. Jan är ägare i ett kemibolag som utvecklar och säljer
lipider, Larodan AB. Jan är idag verksam som VD i Elos Medtech AB, som är en global utvecklings
-och produktionspartner till medicintekniska bolag. Elos Medtech AB är noterade på Nasdaq OMX.
Aktieinnehav: 27 995 aktier privat och genom bolag. 75 000 teckningsoptioner.

Gunilla Almgren, f. 1955. Styrelseledamot
Gunilla har examen i marknadsföring från IHM Business School och är VD och ägare till
REGAB Reglerarmatur AB. Hon har lång erfarenhet av styrelsearbete genom ett 25-tal
styrelseuppdrag och har bl.a. varit styrelseledamot i Sjätte AP-fonden, Almi Väst, Swedbank
Göteborg, ordförande i Företagarna Göteborg, vice ordförande i Företagarnas riksorganisation samt ordförande i Ueapme som är en europeisk småföretagarorganisation i Bryssel med
cirka tolv miljoner företagare.
Aktieinnehav: Inga aktier.

Caroline Pamp, f. 1976. Styrelseledamot
Caroline är juris doktor och affärsjurist från Göteborgs Universitet med mångårig erfarenhet
av bolags- och immaterialrättsliga frågor i tekniktunga entreprenörsbolag. Caroline är idag
bolagsjurist på Monocl Strategy Services AB. Hon har tidigare arbetat som bolagsjurist i
Chalmers Venture AB som är Chalmers inkubator för att kommersialisera forskningsprojekt
samt CIP Professional Services AB.
Aktieinnehav: Inga aktier.

Bengt Belfrage, f. 1952. Styrelseledamot
Bengt är civilingenjör i kemiteknik från Chalmers tekniska högskola och har en bred erfarenhet som
företagsledare i instrumentföretag inom Life Science, bl.a. som vice VD för Pharmacia Biotech.
Bengt är ledamot i valberedningar för flera noterade bolag såsom Bure, Elos, Doro, Hexagon och
Svedbergs. Bengt har även haft styrelseuppdrag i flera entreprenörsbolag inom Life Science.
Aktieinnehav: 11 000 aktier genom bolag.

Jan Burenius, f. 1947. Styrelseledamot
Jan är civilingenjör från Chalmers tekniska högskola och har studerat ekonomi vid Göteborgs universitet. Jan har arbetat inom bl.a. Volvo, Gränges och Nobel, och bedriver sedan 1989 konsultföretaget Nimba, som fokuserar på frågor rörande kundvärde, innovation, produktutveckling och
entreprenörskap. Jan har även skrivit böcker om kundvärde och innovation. Jan arbetar idag som
konsult för Chalmers Venture och är vice ordförande i Ingenjörer utan gränser.
Aktieinnehav: Inga aktier.
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Patrik Dahlqvist, f. 1974. VD
Patrik är civilingenjör inom kemiteknik från Chalmers tekniska högskola. Patrik har en bred
erfarenhet av entreprenörsbolag och bolag med instrumentförsäljning. Patrik har tidigare varit
VD för Medfield Diagnostics, där han byggde upp bolaget från en teknik inom strokediagnostik
till ett framgångsrikt bolag som noterades på AktieTorget 2012. Patrik har även varit verksam
inom instrumentbolaget Q-Sense mellan 1999-2007, bl.a. som dotterbolagschef i USA och
senare global försäljningschef.
Aktieinnehav: 67 780 aktier och 75 000 teckningsoptioner.

Elin Larsson Langhammer, f. 1979. Grundare och tekniskt ansvarig
Elin är teknologie doktor i materialvetenskap från Chalmers tekniska högskola med NPStekniken som forskningsområde. Elin är en av grundarna av Insplorion och är idag ansvarig
för produktutvecklingen av sensorer och arbetar även med teknisk support i Insplorion. Elin
har tidigare även varit forskare vid Kompetenscentrum inom katalys vid Chalmers.
Aktieinnehav: 232 140 aktier.

Olof Andersson, f. 1978. Produktansvarig
Olof är teknologie doktor inom Sensorvetenskap från Linköpings universitet och ansvarar för
produktutveckling av instrument. Olof är även utbildad inom nanofabrikation och biosensorer och har tidigare branscherfarenhet som ansvarig för utveckling av forskningsinstrument
och analystekniker.
Aktieinnehav: 3 015 aktier och 15 000 teckningsoptioner.

Patrik Bjöörn, f. 1974. Försäljningsansvarig
Patrik är civilingenjör inom kemiteknik från Chalmers tekniska högskola med inriktning mot
materialvetenskap. Patrik har även en MBA från Handelshögskolan i Göteborg. Patrik har
lång erfarenhet av instrumentförsäljning inom teknikbolag i tidig fas. Han har tidigare bl.a.
arbetat som försäljningschef inom Q-Sense och med försäljning i Denator. Patrik har gedigen
internationell erfarenhet, bl.a. som chef för Q-Sense Inc, Q-Sense dotterbolag i USA.
Aktieinnehav: 2 025 aktier och 45 000 teckningsoptioner.

Inga intressekonflikter har identifierats. Ovan beskrivna personer har historiskt inte förekommit i bedrägerirelaterade mål eller
innehaft näringsförbud eller motsvarande. Bengt Belfrage var styrelseordförande i Layerlab AB (556628-0656) som avvecklades genom konkurs på egen begäran 2013. Han var även ordförande i Midorion AB (556650-0566) vars verksamhet integrerades med Layerlab vartefter bolaget likviderades under 2011. Övriga styrelseledamöter har inte varit inblandade i konkurser
och/eller likvidationer under åtminstone de senaste fem åren. Bolaget har inte varit part i rättsligt förfarande eller skiljedomsförfarande under de senaste tolv månaderna.
Bolagets styrelse kan nås genom Bolaget på: Insplorion AB (publ), Sahlgrenska Science Park, Medicinaregatan 8A, 413 90 GÖTEBORG.

Bolagets revisor
					

Insplorion AB (publ):s revisor är KPMG AB med huvudansvarig revisor Sven Cristea. Sven nås på: KPMG AB,
Norra Hamngatan 22, 404 39 GÖTEBORG, e-post: sven.cristea@kpmg.se eller telefon: 0734-446 428.
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Aktiekapital och ägarförhållande
Enligt Insplorion AB (publ):s bolagsordning ska aktiekapitalet
uppgå till lägst 700 000 SEK och högst 2 800 000 SEK. Antalet aktier ska lägst uppgå till 3 500 000 och högst 14 000 000.
Aktiekapitalet i Insplorion uppgår till 753 892 SEK fördelat på
5 025 585 aktier, envar med kvotvärde på , vid tidpunkten inför
föreliggande företrädesemission.
Alla aktier i Bolaget har lika röstvärde och rätt till Bolagets
tillgångar och vinstmedel. Föreliggande nyemission innebär,
vid fullteckning, att aktiekapitalet ökas med 188 473 SEK
och antalet aktier med 1 256 396. Vid fullteckning kommer
aktiekapitalet, efter emissionen, att uppgå till 942 365 SEK
fördelat på 6 281 981 aktier. Teckningskursen i föreliggande
nyemission uppgår till 8,50 SEK per aktie. De nyemitterade
aktierna kommer motsvara 20 procent av aktiekapitalet och
antalet aktier efter genomförd emission, under förutsättning att
emissionen fulltecknas. Detta utgör även den utspädningseffekt
som befintliga aktieägare som inte deltar i emissionen utsätts
för. En fulltecknad emission tillför Bolaget cirka 10,7 MSEK
före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,4
MSEK.

Bemyndigande från årsstämman
Årsstämman den 6 april 2016 beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa
årsstämma, fatta beslut om att emittera högst 2 600 000 aktier, med eller utan befintliga aktieägares företrädesrätt. Emissionerna ska ske mot kontant betalning eller genom kvittning
av skuld, till ett av styrelsen bedöms marknadsmässigt värde.

Aktierelaterade incitamentsprogram
Vid årsstämman den 6 april 2016 beslutades även om att
emittera högst 90 000 teckningsoptioner som berättigar till
nyteckning av högst 90 000 aktier i Insplorion. Dessa teckningsoptioner riktas i första hand till nya nyckelpersoner i Bolaget.
Teckningsoptionerna har en lösentid på cirka tre år och berättigar innehavaren av optionerna att teckna en ny aktie för varje
teckningsoption till kursen 16,20 SEK. Teckning av aktier kan
ske under tiden från 2016-08-18 till och med 2018-12-31.
Optionspremien uppgår till 20 öre per option och har värderats
utifrån Black&Scholes modell för optionsvärdering. Vid fullt
utnyttjande av samtliga optioner tillförs Bolaget 1 458 000
SEK, varav aktiekapitalet ökar med 13 500 SEK. Det innebär en
utspädningseffekt på högst 1,4 procent, baserat på 6 281 981
aktier (vid fullteckning av föreliggande nyemission).
Bolaget har sedan tiden före noteringen på AktieTorget
två utestående optionsprogram av serie 2013/2017 och
2015/2018:
Optionsprogrammet av serie 2013/2017 riktas till Jan Wahlström, Patrik Dahlqvist och Olof Andersson och ger innehavaren av teckningsoptionen rätt att teckna en ny aktie i Bolaget
till en teckningskurs motsvarande 10 SEK, efter beaktan av efterföljande aktiesplit 15:1. Rättigheten löper fram till den 23
december 2017. Det totala antalet teckningsoptioner av serie
2013/2017 uppgår till 165 000 optioner. Vid fullt utnyttjande

av samtliga optioner tillförs Bolaget 1 650 000 SEK, varav
aktiekapitalet ökar med 24 750 SEK. Det innebär en utspädningseffekt på högst 2,6 procent, baserat på 6 281 981 aktier
(vid fullteckning av föreliggande nyemission).
Optionsprogrammet av serie 2015/2018 riktas till Patrik
Bjöörn och eventuellt tillkommande nyckelperson. Programmet omfattar totalt 90 000 teckningsoptioner och fördelas
med 45 000 optioner per ovan beskriven person. Innehavaren
av teckningsoptionen ges rätt att teckna en ny aktie i Bolaget
till en teckningskurs på 12,80 SEK. Teckning av aktier kan ske
fram till den 23 december 2017. Vid fullt utnyttjande av samtliga 90 000 teckningsoptioner tillförs Bolaget 1 152 000 SEK
varav aktiekapitalet ökar med 13 500 SEK. Det innebär en utspädningseffekt på högst 1,4 procent, baserat på 6 281 981
aktier (vid fullteckning av föreliggande nyemission).

Bolagets utdelningspolicy
Insplorion är ett bolag under uppbyggnad och har historiskt
sett inte lämnat någon utdelning till aktieägarna. Bolaget
planerar inte heller för att lämna utdelning under de kommande åren utan avser att återinvestera eventuella vinstmedel i verksamheten.
Beslut om att lämna utdelning fattas av bolagsstämman. I
det fall utdelning blir aktuell kommer Bolagets styrelse inför
förslaget till beslut att beakta ett flertal faktorer såsom t.ex.
finansiell ställning, lönsamhet, tillväxt och investeringsbehov. En investerare som överväger en investering i Insplorion
bör utgå från att aktieutdelning inte kommer att lämnas
under åtminstone kommande fem år.
Utdelning från Insplorion ombesörjs av Euroclear Sweden
AB. Rätt till utdelning tillfaller den som vid av bolagsstämman fastställd avstämningsdag är registrerad som aktieägare
i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

Ägarförhållande i Insplorion
Antalet ägare i Insplorion uppgick till cirka 740 per den 30
juni 2016. Bland dessa ägare ingår pensionsbolag, som
normalt utgörs av ett betydande antal underliggande ägare och
som investerat i Bolaget via kapitalförsäkringar. Det verkliga
antalet ägare i Bolaget är förmodligen betydligt fler än 740 st.
Av nedanstående framgår information om ägarförhållanden i
Bolaget per den 30 juni 2016. Informationen är hämtad från
Euroclear Sweden AB. För uppgifter om styrelseledamöters
och ledande befattningshavares innehav i Bolaget, se
avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”.

Handelsplats och kursutveckling
Insplorion är ett avstämningsbolag och dess aktiebok förs av
Euroclear Sweden AB. Bolagets aktier är listade på AktieTorget
sedan den 25 juni 2015. Aktiens ISIN-kod är SE0006994943
och kortnamnet är INSP. Senast betalkurs per den 21 september var 10,35 SEK vilket ger ett börsvärde på cirka 52 MSEK.
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Aktieägare per den 30 juni 2016
Antal aktier

Andel av kapital
och röster, %

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension

420 346

8,36%

Nordnet Pensionsförsäkring AB

420 056

8,36%

Bengt Kasemo

273 035

5,43%

Christoph Langhammer

238 140

4,74%

Elin Larsson Langhammer

232 140

4,62%

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola

201 165

4,00%

Hans-Olov Olsson

197 265

3,93%

Mikael Hägg

180 127

3,58%

Helge Alten

154 995

3,08%

Igor Zoric

119 535

2,38%

Stradbrook Consulting AB

109 896

2,19%

Patrik Dahlqvist

67 780

1,35%

Mattias Hällström

60 000

1,19%

Dan Hässelborg

59 000

1,17%

2 292 105

45,61%

5 025 585

100,00%

Aktieägare

Övriga 727 aktieägare
SUMMA

Tabell över aktiekapitalets utveckling
Registrerat
datum

Händelse

Ökning
antal aktier

Totalt
antal aktier

Ökning
av aktiekapital

Totalt
aktiekapital

2010-01-07

Bolagsbildning

100 000

100 000

100 000

100 000

2010-11-25

Nyemission

17 333

117 333

17 333

117 333

2011-01-27

Nyemission

9 333

126 666

9 333

126 666

2012-01-10

Nyemission

26 000

152 666

26 000

152 666

2012-03-02

Nyemission

6 667

159 333

6 667

159 333

2014-02-26

Nyemission

22 206

181 539

22 206

181 539

2015-03-11

Nyemission

53 500

235 039

53 500

235 039

2015-04-09

Split 15:1

3 290 546

3 525 585

-

235 093

2015-04-09

Fondemission

-

3 525 585

293 799

528 892

2015-06-15

Publik spridningsemission

1 500 000

5 025 585

225 000

753 892

2016

Föreliggande nyemission

1 256 396

6 281 981

188 473

942 365
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Övriga upplysningar om bolaget
Allmän information om Bolaget

Väsentliga avtal

Insplorion AB (publ) är ett publikt aktiebolag och dess
associationsform regleras av den svenska aktiebolagslagen
(2005:551). Bolagets aktier har upprättats enligt svensk lagstiftning, är denominerade i svenska kronor och kommer att
ställas ut på innehavaren. Bolaget har organisationsnummer
556798-8760 och styrelsen har sitt säte i Göteborg.

Insplorion har distributörsavtal med flera samarbetspartners
avseende försäljning och marknadsbearbetning av regionala
marknader. Dessa distributörer är:

Bolaget bildades i Sverige som ett s.k. lagerbolag under
namnet Aktiebolaget Grogrunden nr 2548 och registrerades
hos Bolagsverket den 7 januari 2010. Firman namnändrades
till CleanSense AB den 25 mars 2010. Firman namnändrades därefter till Insplorion AB den 4 augusti 2010.
Bolagets bolagsordning antogs, i sin nuvarande lydelse, vid
en extra bolagsstämma den 18 mars 2015. Bolagets huvudkontor har adress Insplorion AB (publ), Sahlgrenska Science
Park, Medicinaregatan 8A, 413 90 GÖTEBORG. Bolagets
hemsida är www.insplorion.com.
Bolaget har ett helägt dotterbolag, Insplorion Sensor Systems
AB (556969-5140). Dotterbolaget bedriver en mycket
begränsad verksamhet och bildades primärt i syfte att
underlätta ansökningar av s.k. mjuk finansiering till Bolagets
sensorprojekt. Dotterbolaget innehar även immateriella rättigheter som är kopplade till dessa sensorprojekt. Dotterbolagets VD är Patrik Dahlqvist och dotterbolagets styrelse består
av Jan Wahlström som ordförande och Patrik Dahlqvist som
ledamot. Caroline Pamp är suppleant. Dotterbolagets revisor
är KPMG AB med huvudansvarig revisor Sven Cristea.

Anslutning till Euroclear Sweden
Insplorion är ett avstämningsbolag och Bolagets aktier ska enligt
avstämningsförbehållet i Bolagets bolagsordning vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om
kontoföring av finansiella instrument. Bolaget och dess aktier är
anslutna till Euroclear Sweden AB, med adress Box 191, 101
23 STOCKHOLM, som är en central värdepappersförvarare och
clearingorganisation. Aktieägarna erhåller inte några fysiska
aktiebrev, utan transaktioner med aktierna sker på elektronisk
väg genom registrering i VPC-systemet av behöriga banker och
andra värdepappersbolag.

Övriga upplysningar om aktien
Bolagets aktier kan fritt överlåtas på annan part. Aktierna är
inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt,
inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Bolagets aktie har inte
heller varit föremål för offentligt uppköpserbjudande under
innevarande eller föregående räkenskapsår. För att ändra
aktieägarnas rätt i Bolaget krävs ett bolagsstämmobeslut med
kvalificerad majoritet.

ISIN-nummer och kortnamn
ISIN-numret för Bolagets aktie är SE0006994943. Bolagets
kortnamn är INSP.

•
•
•
•
•
•
•

ATG Scientific Ltd (Storbritannien och Irland)
nLab sp.z.o.o. (Polen)
Meiwafosis Co (Japan)
Hucom Systems Inc. (Sydkorea)
Honoprof Ltd (Kina inkl Hong Kong)
LOT-QuantumDesign (Tyskland och Österrike)
Paralab (Portugal)

Bolaget hyr lokaler av Sahlgrenska Science Park. Hyreskontraktet löper med ett års kontraktstid med standardmässiga
avtalsvillkor. Hyreskostnaden uppgår till 250 TSEK per år och
omfattar både kontor och laboratorium.
Bolaget har även avtal med Chalmers som ger Bolaget rätt att
använda Chalmers laboratorium för nanoteknik. Kostnaden för
denna rättighet uppgår till 2 000 SEK per månad och person
som har tillgång till laboratoriet. Bolaget betalar bara för de
månader då rättigheten utnyttjats. Därtill betalar Bolaget en
rörlig hyra för bruk av instrument enligt särskild taxa. Hyran
för dessa instrument varierar mellan 300 SEK och 4 000 SEK
per timme. Om hyreskostnaden för instrument överstiger 20
TSEK under en kalendermånad erhåller Bolaget en rabatt på 60
procent på överstigande belopp över 25 TSEK.
Insplorion har långfristiga lån samt kortfristig del av långfristiga
lån som uppgick till 5 162 Tkr per 30 juni 2016. Dessa fördelas
enligt följande:
• Tillväxtlån från Energimyndigheten som uppgår till
4 376 TSEK och som löper med tio års löptid. Räntan
uppgår till sex procent och erläggs var tredje månad i
efterskott. Amortering sker var tredje månad med början
tre månader efter utgången av det femte året från lånets
utbetalning med fem procent av kapitalbeloppet per
amorteringstillfälle.
• Ett villkorat lån från Tillväxtverket som uppgår till 713
TSEK. Räntan uppgår till två procentenheter över reporäntan med betalning den 31 maj och 30 november varje
år. Amortering uppgår till fem procent av nettofakturerat
belopp till kund, och som ska betalas i två lika delar, en
del den 31 maj och den del den 30 november varje år.
• Ett villkorat lån från ALMI Företagspartner uppgående
till 73 TSEK. Räntan uppgår till nio procentenheter över
reporäntan och med en årlig amortering på 125 Kkr.
Ränta och amortering betalas varje månad.

Immateriella rättigheter
Insplorions huvudpatent ”Sensor Using Localized Surface
Plasmon Resonance (LSPR)” gick in som ansökan i maj 2009
och har sedan dess blivit godkänt i Japan i början av 2015 och
är i slutfasen i USA, EU och Kina. Patentet avser sensorytans
möjlighet att beläggas med olika material och bedöms ge ett
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bra skydd då det är denna beläggning som ger teknologin dess
robusthet och dess specifika känslighet för olika molekyler. Patentet täcker därmed till stor del teknologins styrka för de flesta
forskningsområden där man i stort sett alltid belägger sensorn
med vad man vill studera, innan man utsätter den för olika nya
material, eller annan förändring som ljus och temperaturförändringar. Likaså är det ett skyddande lager över sensorpartiklarna
som gör att teknologin är stabil i olika tuffa miljöer som gör den
till en passande sensor inom batterier eller vid mätningar av gas.
Bolaget har utökat sitt patentskydd med två patentlösningar
som täcker in Bolagets två huvudsakliga sensorsystemområden;
• Patentansökan ”A sensor, system, and method for
sensing a gas” skickades in i december 2013 och täcker
användandet av NPS/LSPR med olika beläggningar som
möjliggör exakt mätning av andel av specifik gas.
• I april 2014 skickades ansökan ”Battery with sensor”
in och skyddar metoden att använda NPS/LSPR-teknologin som en batterisensor.
Båda dessa patentansökningar täcker specifika sensorapplikationer och rättigheterna ligger i dotterbolaget Insplorion Sensor
Systems AB.

Tvister och rättsliga förfaranden
Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller
skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller
sådana som Bolagets styrelse är medveten om kan uppkomma)
under de senaste tolv månaderna, som nyligen haft eller skulle
kunna få betydande effekter på Bolagets eller koncernens finansiella ställning eller lönsamhet.

Transaktioner med närstående och intressekonflikter
Bolaget har ett konsultavtal med Tefy Konsult AB som ägs av
Bengt Kasemo. Avtalet innebär att Kasemo står till Insplorions

förfogande cirka tio timmar per månad mot en ersättning på
7 500 SEK per månad. Tefy Konsult AB erhåller även en rörlig
ersättning på fem procent av fakturerat belopp på enskilda
genomförda instrumentförsäljningar där Tefy Konsult AB varit
delaktigt och haft ett betydande inflytande.

Försäkringsskydd
Styrelsen bedömer att Bolaget har försäkringar som är väl anpassade till Bolagets verksamhet och ändamål.

Projektledare
Bolaget har anlitat InWest Corporate Finance AB, med organisationsnummer 556978-2492, som projektledare vid arbetet
med föreliggande emission. InWest har i huvudsak bistått
ledningen för Insplorion med tjänster rörande upprättande av
memorandum och marknadsföringsplan. InWest erhåller ett på
förhand avtalat fast arvode för utförda tjänster och har i övrigt
inget ägarintresse, varken direkt eller indirekt, i Insplorion.

Emissionsinstitut
Insplorion använder Aktieinvest FK AB med organisationsnummer 556072-2596, som emissionsinstitut i samband med föreliggande emission. Aktieinvest har inget ägarintresse i Insplorion.

Teckningsförbindelser
I samband med företrädesemissionen har Insplorion erhållit
teckningsförbindelser från såväl personer som är närstående till
Bolaget i form av styrelse, ledning och grundargrupp, som från
externa investerare. Vissa teckningsåtagare har utan ersättning
erhållit teckningsrätter från huvudägare som inte har för avsikt
att själva nyttja dessa.
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Teckningsåtagare - styrelse, team och grundargrupp
Åtagande (SEK)
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola

427 474

Hans-Olov Olsson

419 188

Nimba AB*

102 000

Bengt Kasemo

51 000

Patrik Dahlqvist

51 000

Alexam AB**

48 875

Bengt Belfrage & Partners AB

23 375

David Johansson

15 300

Patrik Bjöörn

4 250

Olof Andersson

3 400

Summa

1 145 860

*Nimba AB ägs av Jan Burenius.
**Alexam AB ägs av Jan Wahlström.

Teckningsåtagare - externa investerare
Åtagande (SEK)
Christian Berger

791 839

Andreas Björklund

323 000

Jimmie Landerman

323 000

Wictor Billström

323 000

Summa

1 760 835

Totalsumma

2 906 694

Andel av emissionen

27,2%
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Riskfaktorer
En investering i värdepapper är alltid förenad med risk.
Det är därför viktigt att inför ett eventuellt investeringsbeslut noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara
av betydelse för Insplorion och Bolagets aktieutveckling.
Nedan beskrivs de risker som av styrelsen bedöms vara
av betydelse för Insplorion. Dessa återges utan inbördes
rangordning och är inte heller uttömmande. Det kan finnas
andra riskfaktorer, som inte identifierats vid upprättandet
av detta memorandum, som har minst lika stor betydelse.
Det är av naturliga skäl även behäftat med stor osäkerhet
att idag förutse risker som i framtiden kan ha visat sig få
en negativ inverkan på Insplorions finansiella ställning
och/eller resultat. Styrelsen uppmanar varje investerare som överväger att delta i föreliggande nyemission
att noggrant begrunda nedanstående risker och göra en
samlad bedömning som även innefattar övrig information i
memorandumet, tidigare lämnad information från Bolaget
i form av t.ex. pressmeddelanden samt en allmän omvärldsbedömning.

Bolagsspecifika riskfaktorer

nya möjligheter att använda Bolagets teknologin. Det finns
en inneboende teknisk risk vilket kan innebära att Bolagets
produktutveckling inte resulterar i en kommersiell produkt,
vilket kan få en negativ inverkan på Bolagets resultat.

Försäljningsrisk
Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som
Bolaget säljer får det genomslag på marknaden som förespeglas i detta memorandum. Försäljningen kan bli lägre och
marknadsetableringen kan ta längre tid än vad Bolaget idag
har anledning att förvänta sig.

Konkurrens
Bolaget har till dags dato inte upptäckt några likvärdiga
alternativ till Insplorions NPS-teknologi vad gäller att göra
mätningar på nanonivå i krävande miljöer. Det kan dock inte
uteslutas att ny teknologi introduceras på marknaden eller
att befintliga tekniker förbättras markant, vilket kan få en
negativ inverkan på Bolagets försäljning.

Begränsade resurser

Patentrisk

Insplorion är ett relativt litet företag med begränsade resurser
vad gäller ledning, administration och kapital. För att genomföra Bolagets strategi på ett framgångsrikt sätt är det av stor
vikt att resurserna disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt.
Det finns en risk att Bolagets resurser inte räcker till och att
Bolaget därmed drabbas av finansiellt och/eller operativt
relaterade problem.

Insplorion har ett godkänt patent för sin teknologi i Japan,
men på övriga marknader är patentansökningsprocessen
pågående. Ytterligare två patentansökningar kring batterimätning och gasmätning har registrerats som breddning av patentskyddet utöver grundpatentet. Det finns
en risk att patenten inte godkänns eller godkänns med
begränsningar gentemot ansökan och därmed inte ger lika
stort skydd som önskvärt. Bolaget arbetar aktivt med en
skyddsstrategi där dels fler patentansökningar skickas in,
främst avseende sensorprojekten, och dels där skyddet
säkras genom hemlighållande av viss annan information
och fortsatt varumärkesbyggande inom Bolagets instrumentaffär.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare
Bolagets framgång baseras på ett fåtal personers kunskap,
erfarenhet och kreativitet. Bolaget är beroende av att även
i framtiden rekrytera kvalificerade medarbetare. Bolaget
arbetar kontinuerligt med att minska beroendet av enskilda
personer genom en god dokumentation av rutiner och arbetsmetoder. Kritiska handlingar och viktiga avtal förvaras på en
extern server.

Intjäningsförmåga och kapitalbehov
Bolaget har idag inte en tillräckligt hög omsättning för att
kunna bära sina egna kostnader. Det kan inte uteslutas att
det tar längre tid än beräknat innan verksamheten genererar ett positivt kassaflöde. Det kan inte heller uteslutas att
Bolaget i framtiden har ett större kapitalbehov än vad som
idag bedöms som nödvändigt. Det finns inga garantier att det
i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor.
Ett misslyckande i att generera vinster i tillräcklig omfattning
kan påverka Bolagets marknadsvärde negativt.

Teknisk risk
Insplorions produkter innehåller mycket avancerad teknologi som ligger nära forskningens framkant. Bolaget
bedriver löpande produktutveckling i syfte att identifiera

Prissättning av Bolagets produkter
De pris- och marginaluppgifter som lämnats i detta memorandum är uppskattningar gjorda av styrelsen baserad på
aktuell information om marknadsförutsättningar. Olika yttre
omständigheter såsom t.ex. konkurrens, regulatoriska krav
och landspecifika tull- och importregler kan innebära att
produkternas lönsamhet försämras.

Marknadsspecifika risker
Aktiens utveckling
Investeringar i aktier är förenat med risktagande. En aktiekurs, i synnerhet i ett mindre bolag, kan fluktuera kraftigt
över tid vilket innebär att en investerare utsätts för en risk
att inte få tillbaka sitt investerade kapital. Såväl aktiemarknadens generella utveckling som aktiekursen i specifika
bolag påverkas av ett flertal faktorer, av vilka ett flertal står
utanför Bolagets kontroll. En investering i Insplorions aktie
ska därför alltid föregås av en noggrann analys.
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Aktiens likviditet
Bolagets aktie är idag noterad på AktieTorget. Handeln i
aktien varierar kraftigt över tid, främst drivet av Bolagets
nyhetsflöde kring operativa framsteg, men även av andra faktorer såsom t.ex. det allmänna börsklimatet. Det finns en risk
att en aktiv och likvid handel i Bolagets aktie inte kommer att
föreligga, vilket kan medför svårigheter för innehavaren att
sälja större aktieposter under vissa tidsperioder.

Försäljning av större aktieposter och ytterligare nyemissioner
Bolagets aktiekurs kan påverkas negativt av större aktieförsäljningar som genomförs av de grundare som också
utgör Bolagets större privata ägare. Dessa personer har stora
aktieinnehav med relativt sett låga anskaffningsvärden. Dessa ägare omfattas inte heller av lock-up eller liknande hinder
mot att avyttra hela eller delar av sina innehav.
Bolagets aktiekurs kan även påverkas negativt av en allmän
marknadsförväntan om att ytterligare nyemissioner kommer att genomföras. Sådana nyemissioner av aktier medför
en utspädning av ägandet för aktieägare som inte deltar i
emissionen. Det gäller även vid s.k. riktade emissioner, dvs.

där erbjudandet enbart är tillgängligt för en begränsad krets
av investerare och inte till samtliga av Bolagets befintliga
aktieägare.

Ej säkerställda teckningsförbindelser
Insplorion har erhållit teckningsförbindelser om cirka 2,5
MSEK, motsvarande cirka 23 procent av föreliggande emission. Dessa teckningsförbindelser är inte säkerställda genom
pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang, varvid
det finns en risk för att en eller flera teckningsförbindelser
inte fullföljs.

Marknadsplats
AktieTorget är en s.k. MTF-plattform och har inte samma
juridiska status som en reglerad marknad. Bolag vars aktier
handlas på AktieTorget är inte skyldiga att följa samma regler
som bolag vars aktie handlas på en reglerad marknad, utan
omfattas istället av ett mindre omfattande regelverk anpassat
till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. En placering
i ett bolag som handlas på AktieTorget är därmed, allt annat
lika, mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på
en reglerad marknad.
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Bolagsordning
stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller
nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen
före stämman.

INSPLORION AB (PUBL)
ORG NR 556798-8760
§1

FIRMA

§10

På årsstämman skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Framläggande och godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
a. om fastställande av resultaträkningen och
balansräkningen samt, i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Val av styrelse samt i förekommande fall revisorer,
med eventuella suppleanter
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt
aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

Bolagets firma är Insplorion AB. Bolaget är publikt
(publ).
§2

SÄTE
Styrelsen har sitt sätt i Göteborgs kommun, Västra
Götalands län.

§3

VERKSAMHET
Bolaget skall utveckla och sälja forskningsinstrument
samt idka därmed förenlig verksamhet.

§4

AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet skall vara lägst 700 000 kronor och
högst 2 800 000 kronor.

§5

AKTIE
Antal aktier skall vara lägst 3 500 000 och högst
14 000 000.

§6

STYRELSE
Styrelsen, som väljs årligen på årsstämman för tiden
intill nästa årsstämma avhållits, skall bestå av lägst tre
(3) och högst fem (5) ledamöter med lägst noll (0) och
högst fem (5) suppleanter.

§7

REVISORER
För granskning av bolagets årsredovisning jämte
räkenskaperna samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning utses en eller två revisorer, alternativt ett registrerat revisionsbolag, som skall väljas
på årsstämman.

§8

§9

§11

ANMÄLAN TILL STÄMMA
Rätt att delta i stämman 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 den dag som anges i kallelsen till

RÖSTRÄTT
Vid bolagsstämman får varje röstberättigad för hela
antalet av honom ägda och företrädda aktier. Frånvarande aktieägares rösträtt får utövas genom ombud.

§12

RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari –
31 december.

KALLELSE
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt
som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i
Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra
bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex
veckor och senast fyra veckor före stämman.
Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas
tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

BOLAGSSTÄMMA

§13

AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring
av finansiella instrument.

Antagen på bolagsstämma 2015-03-18

Insplorion AB (publ)
Sahlgrenska Science Park
Medicinaregatan 8A
413 90 GÖTEBORG
Tel: 031-380 26 95
E-post: info@insplorion.com
Hemsida: www.insplorion.com

