Inbjudan till teckning av aktier i
Viatech Systems AB (publ)
september 2006
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TIDPUNKTER FÖR EKONOMISK INFORMATION
Räkenskapsperiod:
Juli-september 2006:
Bokslutskommuniké 2006:
Årsredovisning 2006:

2006-01-01 – 2006-12-31
2006-11-24
2007-02-15
2007-04-15

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG
Företrädesrätt:
Teckningskurs företrädesemission:
Teckningskurs teckningsoptioner:
Antal aktier:
Handel med teckningsrätter:
Teckning genom betalning:
Teckning av aktier genom
teckningsoptioner:
Garantitecknare:
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En befintlig aktie ger rätt att teckna två nya aktier. Med varje
tvåtal av aktier som tecknas följer en teckningsoption.
0,50 SEK per aktie.
1 SEK per aktie.
Erbjudandet omfattar 24 908 328 aktier och 12 454 164
teckningsoptioner.
18 september - 29 september 2006.
14 september - 4 oktober 2006.
1 september 2007 - 30 juni 2008
Aktieägare som innehar aktier motsvarande 45,7 % av de
utestående aktierna och BTA efter den genomförda
kvittningsemissionen har förbundit sig att teckna sin del av
företrädesemissionen, vilket innebär att emissionsbelopp på cirka
5,7 MSEK är garanterat.

SAMMANFATTNING
Sammanfattning skall ses som en introduktion till detta prospekt. Varje beslut om att
investera i de aktier som erbjuds i detta Bolag skall grunda sig på en bedömning av
prospektet i sin helhet. En investerare som väcker talan vid domstol med anledning av
uppgifterna i detta prospekt kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av
prospektet. En person får göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas i
sammanfattningen eller en översättning av den bara om sammanfattningen eller
översättningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna i prospektet.
Organisationsstruktur
Viatech Systems AB (publ) är noterat på AktieTorget sedan 2005. Viatech har två helägda
vilande dotterbolag; Viatech Industrial Oil AB och Viatech Heavy Oil Processing AB.
Viatech Systems AB

Viatech Industrial Oil AB

Viatech Heavy Oil
Processing AB

Verksamhet
Bolaget är aktivt inom två affärsområden; Industrial Oil, med fokus på oljerening inom industri
och Heavy Oil med fokus på oljerening för att möjliggöra oljeproduktion från lågkvalitativa
oljekällor. All verksamhet sker i moderbolaget. Verksamheten i dotterbolagen har sedan
2005 redovisats i moderbolagets redovisning. Viatech har tidigare meddelat att redovisning
kommer att ske i respektive dotterbolag från och med 2006-01-01. Styrelsen har dock av
praktiska och ekonomiska skäl beslutat att fortsätta redovisa dotterbolagens verksamheter i
moderbolaget fram till dess att en stabil orderingång har uppnåtts.
Emissionsbeslut
Vid extra bolagsstämma i Viatech Systems AB den 7 september 2006 godkändes styrelsens
förslag från den 7 augusti 2006 att öka Bolagets aktiekapital med högst 2 241 749,52 SEK,
genom nyemission av högst 24 908 328 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,06 SEK och
12 454 164 teckningsoptioner. Antalet aktier kan därmed genom full teckning och fullt
utnyttjande av teckningsoptionerna öka med ytterligare högst 37 362 492 aktier.
Firmanamn
Handelsbeteckning
Säte
Organisationsnummer
Datum för bolagsbildning
Datum när bolag startade sin verksamhet
Land för bolagsbildning
Hemvist
Juridisk form
Lagstiftning
Adress till huvudkontoret
Telefon till huvudkontoret
Hemsida
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Viatech Systems AB
Viatech
Uppsala
556658-0196
2004-02-23
2004-03-18
Sverige
Uppsala
Publikt aktiebolag
Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen
Kanslivägen 29
146 37 Tullinge
08-618 12 17
www.viatechsystems.se

Styrelse
Jarl von Kantzow
Christer Lindqvist
Gunnar Ström
Göran Källebo
Johan von Kantzow

Styrelseordförande
Styrelseledamot (vice ordförande)
Styrelseledamot
Suppleant
Suppleant

Ledande befattningshavare
Olev Mäehans
VD
Gunnar Ström
Chefskemist
Siimon Vaske
Teknisk chef
Revisor
Namn:
Adress:

Alexander Hagberg
Ernst & Young AB
Box 7850
103 99 Stockholm

Riskfaktorer
Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på verksamheten i Bolaget. Det är därför av
stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. Viatech bedömer
att riskerna ”Finansieringsbehov och kapital”, ”Nyckelpersoner och medarbetare” samt
”Kunder” är de risker som kan ha störst negativ påverkan på Bolaget. Det är av stor
betydelse att Viatech kan tillföras kapitaltillskott genom emissionen som beskrivs i detta
prospekt. Om kapitaltillskottet skulle utebli eller markant understiga 12,5 MSEK så finns det
risk för att Bolagets planerade aktiviteter begränsas eller uteblir. Då Viatechs organisation är
liten så är det viktigt att Bolaget kan behålla de personer som har störst kunskap om
Bolagets produkter och dess vidareutveckling. Vidare har vissa personer stor kännedom om
den marknad som Bolaget vänder sig till. Om en eller flera av dessa nyckelpersoner skulle
försvinna från Viatech så kan detta få stora negativa konsekvenser för Bolaget. Viatech har i
dagsläget få kunder. Det är därför av stor vikt att befintliga kunder kan behållas. Övriga risker
anges i kapitlet Riskfaktorer. Riskfaktorerna är omnämnda utan inbördes ordning och utan
anspråk på att vara heltäckande.
Historisk ekonomisk information - Nyckeltal
Koncernen

Moderbolaget Koncernen

Moderbolaget Moderbolaget

2006-01-01
-2006-06-30

2006-01-01
-2006-06-30

2005-01-01
-2005-12-31

2005-01-01
-2005-12-31

2004-03-18
-2004-12-31

Rörelsemarginal %

-1002%

-1002%

-103%

-103%

0%

Vinstmarginal %

-1027%

-1026%

-117%

-116%

0%

Räntabilitet på sysselsatt kapital %

-48%

-47%

-19%

-19%

-4%

Räntabilitet på eget kapital %

-67%

-66%

-26%

-25%

-20%

Justerat eget kapital

2 663

2 672

5 797

5 804

153

Genomsnittligt eget kapital

153

Marginaler

Räntabilitetsmått

Kapitalstruktur

4 230

4 238

2 975

2 979

Skuldsättningsgrad %

62%

62%

0%

0%

0%

Soliditet %

52%

52%

93%

93%

21%

Räntetäckningsgrad %

Neg

Neg

Neg

Neg

Neg

Andel Riskbärande kapital %

52%

52%

93%

93%

21%

9 979 664

9 979 664

9 304 206

9 304 206

1 000

Genomsnittligt antal aktier för perioden
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Genomsnittligt antal aktier för perioden efter full utspädning
Antal aktier vid periodens slut

9 979 664

9 979 664

9 304 206

9 304 206

1 000

10 454 164

10 454 164

9 505 164

9 505 164

1 000

Vinst per aktie

-0,27

-0,27

-0,1

-0,1

-15,7

Vinst per aktie efter full utspädning

-0,27

-0,27

-0,1

-0,1

-15,7

0,25

0,25

0,6

0,6

153

Eget kapital per aktie

Resultaträkning i sammandrag
Belopp i SEK

Koncernen Koncernen

Moderbolaget

2006-01-01 2005-01-01
-2006-06-30 -2005-06-30

Rörelsens intäkter

274 217

0

Moderbolaget

Koncernen

Moderbolaget

Moderbolaget

2006-01-01
-2006-06-30

2005-01-01
-2005-06-30

2005-01-01
-2005-12-31

2005-01-01
-2005-12-31

2004-03-18
-2004-12-31

274 217

0

648 880

648 880

0

Rörelsens kostnader

-2 928 890

-177 116

-2 926 341

-177 116

-1 179 237

-1 179 237

-15 709

Resultat före avskrivningar

-2 654 673

-177 116

-2 652 124

-177 116

-530 357

-530 357

-15 709

-140 113

-140 113

0

-177 116

-2 746 443

-670 470

-670 470

-15 709

Avskrivningar
Resultat efter avskrivningar

-94 319
-2 748 992

-94 319
-177 116

Resultat från finansiella poster

-65 926

0

-65 926

0

-90 400

-83 678

0

Resultat efter finansiella poster

-2 814 918

-177 116

-2 812 369

-177 116

-760 870

-754 148

-15 709

Periodens resultat

-2 814 918

-177 116

-2 812 369

-177 116

-760 870

-754 148

-15 709

-0,27

-0,02

-0,27

-0,02

-0,08

-0,08

0,00

Resultat per aktie
Resultat per aktie efter full utspädning
Genomsnittligt antal aktier för perioden
Genomsnittligt antal aktier för perioden
efter full utspädning

-0,27

-0,02

-0,27

-0,02

-0,08

-0,08

0,00

9 979 664

9 304 206

9 979 664

9 304 206

9 304 206

9 304 206

4 230 082

9 979 664

9 304 206

9 979 664

9 304 206

9 304 206

9 304 206

4 230 082

Balansräkning i sammandrag
Belopp i SEK

Koncernen
2006-06-30

Moderbolaget
2006-06-30

Koncernen
2005-12-31

Moderbolaget
2005-12-31

Moderbolaget
2004-12-31*

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

462 247

462 247

528 282

528 282

660 352

3 807 437

3 807 437

274 801

274 801

0

Finansiella anläggningstillgångar

50 000

250 000

50 000

250 000

0

Summa anläggningstillgångar

4 319 684

4 519 684

853 083

1 053 083

660 352

Omsättningstillgångar

465 419

465 419

1 210 291

1 210 291

70 433

Kassa och bank

374 854

374 854

4 139 071

3 945 793

401

Summa omsättningstillgångar

840 273

840 273

5 349 362

5 156 084

70 834

5 159 957

5 359 957

6 202 445

6 209 167

731 186

SUMMA TILLGÅNGAR
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* För 2004 fanns ingen koncern. Moderbolagets räkenskaper är upprättade enligt samma redovisningsprinciper
som koncernen 2005.

Belopp i SEK

Koncernen
2006-06-30

Moderbolaget
2006-06-30

Koncernen

Moderbolaget

2005-12-31

Moderbolaget

2005-12-31

2004-12-31*

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital

6 254 338

6 254 338

6 573 397

6 573 397

-3 591 498

-3 582 226

-776 579

-769 857

-15 709

Summa eget kapital

2 662 840

2 672 112

5 796 818

5 803 540

153 474

Kortfristiga skulder

2 497 117

2 687 845

405 627

405 627

577 712

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5 159 957

5 359 957

6 202 445

6 209 167

731 186

50 000

50 000

50 000

50 000

0

Inga

Inga

Inga

Inga

Inga

Fritt eget kapital

169 183

Poster inom linjen
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

* För 2004 fanns ingen koncern. Moderbolagets räkenskaper är upprättade enligt samma redovisningsprinciper
som koncernen 2005.

Finansiell situation
Viatech Systems AB bildades under 2004 som ett dotterbolag till SystemSeparation Sweden
Holding AB. Under 2005 så avknoppades Bolaget och noterades på AktieTorget. Under
andra halvan av 2005 intensifierades arbetet med att bearbeta marknaden för oljerening.
Därutöver påbörjades försäljningen av kemikalier. Under 2006 har stora personella och
ekonomiska resurser lagts på att tillmötesgå de krav som AktieTorget ställde i samband med
mediauppmärksamheten kring en av Bolagets tidigare huvudägare. Bolagets omsättning har
hitintills varit blygsam då något brett marknadsgenombrott inte uppnåtts inom något av
Viatechs båda affärsområden. Bolaget är i behov av det kapitaltillskott som avses i detta
prospekt. Vid full anslutning kommer drygt 12 MSEK att tillföras Bolaget efter
emissionskostnader. Det planerade kapitaltillskottet kommer att användas dels för utökade
marknadsföringsinsatser och en ökning av det sysselsatta kapitalet och dels för inlösen av
ett lån på 1,65 MSEK.
Kassaflöde
Bolagets kassaflöde visas på sidorna 49-50 både på koncern- och moderbolagsnivå. Under
2005 uppvisade Bolaget ett positivt kassaflöde med hjälp av det ökade egna kapitalet som
togs in i ovan nämnda emissioner. Under första halvåret 2006 har Bolaget sett över sin
kapitalstruktur och uppvisar ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten, i
huvudsak på grund av ökning av externa lån. Dock har Bolaget genomfört en betydande
investering inom affärsområdet Heavy Oil vilket resulterar i att det totala kassaflödet för
perioden t.o.m. 2006-06-30 blir negativt.
Finansiell ställning och finansiella resurser
Bolaget planerar att tillföra kapitaltillskott i två steg genom emissioner som beskrivs i detta
prospekt. Under september-oktober 2006 genomförs en företrädesemission som vid full
anslutning tillför Bolaget drygt 12 MSEK efter emissionskostnader. Under perioden
september 2007-juni 2008 kan teckningsoptioner utnyttjas av dem som deltagit i
företrädesemissionen. Vid full anslutning tillförs Bolaget drygt 12,3 MSEK efter
emissionskostnader.
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Kapitaltillskottet förväntas ge Viatech den finansiella handlingsfrihet som krävs för att
tillvarata de affärsmöjligheter som finns på marknaden bland annat genom att utveckla
organisationen ytterligare och utöka personalstyrkan. Cirka 5 MSEK är avsett för att
finansiera marknadsföringsinsatser av Bolagets system under 2007 och cirka 5,3 MSEK för
att öka sysselsatt kapital. 1,65 MSEK är avsett för att lösa ett kortfristigt lån. Under rubriken
”Förändring kapitalstruktur” redovisas på vilket sätt som ovan beskrivna kvittningar och
emissioner påverkar Bolagets balansräkning.
I övrigt är det Bolagets bedömning att ingen bankfinansiering av den löpande verksamheten
kommer att behövas under den närmaste 12-månadersperioden. Bolaget har erforderlig
likviditet för att löpande sköta ingångna åtaganden. Bolagets likviditet räcker till dess
emissionslikviden är Bolaget tilhanda. I det fall större projekt inom affärsområdet Heavy Oil
kommer att bli aktuella, avses dessa projekt att finansieras separat genom extern
projektfinansiering från fall till fall.
Aktieägare som innehar aktier motsvarande 45,7 % av de utestående aktierna och BTA efter
den genomförda kvittningsemissionen har förbundit sig att teckna sin del av
företrädesemissionen, vilket innebär att emissionsbelopp på 5,7 MSEK är garanterat. I det
fall att företrädesemissionen inte blir fulltecknad är det styrelsens uppfattning att det
garanterade beloppet säkerställer Bolagets möjligheter att leva upp till sina nuvarande
åtaganden och genomföra de planerade marknads- och försäljningsaktiviteterna i reducerad
omfattning fram tills ett positivt kassaflöde uppnås i verksamheten.
Eget kapital och skuldsättning
Moderbolagets och koncernens balansräkning finns återgivna i sin helhet på sidorna 59-60
per 2006-06-30. Bolaget har upptagit två externa lån under 2006 om totalt 3,65 MSEK från
tidigare och nuvarande aktieägare. Ett lån om 2 MSEK har kvittats mot aktier i samband med
stämmobeslut den 7 september 2006. Del av den erhållna likviden från emissionen kommer
att användas till att lösa ett lån från Icapital Group AB om 1,65 MSEK.
Revisionsberättelser och anmärkningar
Revisionsberättelser är upprättade för 2004 och 2005. Dessa finns återgivna i sin helhet på
sidorna 75-76. En revisionsberättelse gällande en översiktlig granskning av delårsinformation
för januari-juni 2006 finns återgiven i sin helhet på sidan 74.
Följande anmärkningar har lämnats i revisionsberättelse för 2005:
Årsredovisningen har inte upprättats och överlämnats för revision i lagstadgad tid.
Bolagets interna kontroll vad avser den finansiella rapporteringen har under året varit
bristfällig. Detta gäller bland annat uppgifter om prognoser, delårsrapportering och övrig
information till marknaden. Bolagets fortsatta drift är beroende av framtida extern finansiering
eftersom den verksamhet som bedrivs idag inte kan säkerställa ett driftsöverskott som kan
försäkra den fortsatta driften under den kommande tolvmånadersperioden. Beaktat detta bör
styrelsen nogsamt följa Bolagets finansiella utveckling.
Följande anmärkning har lämnats i delårsinformationen för januari-juni 2006:
Bolagets fortsatta drift är beroende av framtida extern finansiering eftersom den verksamhet
som bedrivs idag inte kan säkerställa ett driftsöverskott som kan försäkra den fortsatta driften
under den kommande tolvmånadersperioden. Beaktat detta bör styrelsen nogsamt följa
Bolagets finansiella utveckling.
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RISKFAKTORER
Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på verksamheten i Bolaget. Det är därför av stor vikt
att beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. En risk för kursvariationer är
förenad med den aktie som genom detta prospekt erbjuds till försäljning. Nedan beskrivs riskfaktorer
utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga
skäl inte beskrivas utan att en samlad utvärdering av övrig information i prospektet tillsammans med
en allmän omvärldsbedömning har gjorts.

Bolaget
Kort historik
Bolaget är i en tidig kommersialiseringsfas och har ännu inte fått sitt marknadsgenombrott. Bolaget
verkar inom två olika affärsområden, Industrial Oil och Heavy Oil. Bolagets kontakter med såväl
kunder som leverantörer är relativt nyetablerade. Av denna anledning kan relationerna vara svåra att
utvärdera, vilket kan påverka de framtidsutsikter som Bolaget har. Den medieuppmärksamhet som
existerat kring en av Bolagets tidigare huvudägare påverkade Bolagets verksamhet negativt under
första delen av 2006. Det kan inte uteslutas att en fortsatt medieuppmärksamhet kan påverka Bolaget
och Bolagets kunder negativt.
Finansieringsbehov och kapital
Bolagets planerade snabba expansion och offensiva marknadssatsningar innebär ökade kostnader för
Bolaget. En försening av marknadsgenombrott på nya marknader kan innebära resultatförsämringar
för Bolaget. Det finns en risk att den emission som genomförs genom erbjudandet i detta prospekt inte
fulltecknas. Detta kan leda till begränsningar i de aktiviteter som Bolaget planerar vilket i sin tur kan
leda till försenat eller uteblivet marknadsgenombrott. Det kan inte uteslutas att Bolaget i framtiden kan
behöva anskaffa ytterligare kapital. Bolaget kan heller inte garantera att eventuellt ytterligare kapital
kan anskaffas.
Leverantörer/tillverkare
Bolaget har samarbeten med leverantörer och tillverkare. Det kan inte uteslutas att en eller flera av
dessa väljer att bryta sitt samarbete med Bolaget, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på
verksamheten. Det kan inte heller garanteras att Bolagets leverantörer och tillverkare till fullo uppfyller
de kvalitetskrav som Bolaget ställer. Likaså kan en etablering av nya leverantörer eller tillverkare bli
mer kostsamma och/eller ta längre tid än vad Bolaget beräknar. Det kan inte uteslutas att
underleverantörer i framtiden kan börja konkurrera med Bolaget. Dock minskar Bolaget denna risk
genom att teckna sekretessavtal med strategiska underleverantörer avseende Bolagets tekniska
dokumentation och kemiska recept.
Nyckelpersoner och medarbetare
Bolagets nyckelpersoner har en stor kompetens och lång erfarenhet inom Bolagets
verksamhetsområde. En förlust av en eller flera nyckelpersoner kan medföra kraftigt negativa
konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. En snabb tillväxt kan medföra problem på det
organisatoriska planet. Dels genom svårigheter att rekrytera rätt personal och dels genom att en
snabb expansion kan medföra problem gällande att framgångsrikt kunna integrera ny personal i
organisationen. Den tidigare negativa medieuppmärksamheten kring Bolaget kan även påverka
Bolagets möjligheter att rekrytera personal.
Konkurrenter
En del av Bolagets konkurrenter är multinationella företag med stora ekonomiska resurser. En
omfattande satsning och produktutveckling från en konkurrent kan medföra risker i form av försämrad
försäljning. Vidare kan företag med global verksamhet som i dagsläget arbetar med närliggande
områden bestämma sig för att etablera sig inom Bolagets verksamhetsområde. Ökad konkurrens kan
innebära negativa försäljnings- och resultateffekter för Bolaget i framtiden.
Kunder
Då Bolaget beräknas få sitt marknadsgenombrott under 2007 så har rörelseintäkterna hittills
genererats från ett begränsat antal kunder. Vissa kunder kan komma att stå för en stor andel av
Bolagets totala rörelseintäkter. En förlust av en större kund skulle på kort sikt kunna påverka Bolagets
omsättning negativt. Den negativa medieuppmärksamheten har medfört att Bolaget har tappat en
kund. Det finns en risk att en framtida medieuppmärksamhet kan påverka Bolagets kunder negativt.
Försenade kundorders
Det finns en risk att Bolagets marknadssatsningar på nya marknader och marknadsbearbetningar på
befintliga marknader inte ger omgående resultat. Förseningar gällande Bolagets produkter kan
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förekomma. Likaså kan kunder senarelägga planerade order. Dessa förskjutningar och
senareläggningar kan påverka resultatet och kassaflöde negativt.
Konjunkturutveckling
Externa faktorer såsom tillgång och efterfrågan och låg- och högkonjunkturer kan ha inverkan på
rörelsekostnader, försäljningspriser och aktievärdering. Bolagets framtida intäkter och aktievärdering
kan bli påverkade av dessa faktorer, vilka står utom Bolagets kontroll.
Valutarisker
Externa faktorer såsom inflation-, valuta- och ränteförändringar kan ha inverkan på rörelsekostnader,
försäljningsintäkter och därmed aktievärdering. Bolagets framtida intäkter och aktievärdering kan bli
påverkade av dessa faktorer, vilka står utom Bolagets kontroll. En del av försäljningsintäkterna
kommer att inflyta i internationella valutor. Valutakurser kan väsentligen förändras.
Politisk risk
Bolaget är och kommer att vara verksamt i och genom ett antal olika länder. Risker kan uppstå genom
förändringar av lagar, skatter, tullar, växelkurser och andra villkor för utländska bolag. Bolaget
påverkas även av politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i dessa länder. Ovanstående kan
medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. Bolaget har ett
kemikalietillstånd. Om kemikalietillståndet blir indraget kan detta medföra negativa konsekvenser för
Bolaget.
Marknadstillväxt
Bolaget planerar att expandera kraftigt under de kommande åren dels genom att öka
marknadsandelarna i Skandinavien inom Industrial Oil och dels genom att etablera sig i nya länder
och regioner gällande båda affärsområdena. En etablering i nya länder och regioner kan medföra
problem och risker som är svåra att förutse. Vidare kan etableringar försenas och därigenom medföra
intäktsbortfall. En snabb tillväxt kan även innebära att Bolaget gör förvärv av andra företag. Uteblivna
synergieffekter och ett mindre lyckosamt integreringsarbete kan påverka såväl Bolagets verksamhet
som resultatet på ett negativt sätt.
Patent
Bolaget lämnade 2006-04-21 in en PCT-ansökan gällande patent för funktionskemikalien OT70.
Bolaget kan inte garantera att patentansökningen kommer att godkännas och inte heller garantera att
ett godkänt patent kommer att utgöra ett fullgott kommersiellt skydd i framtiden.
Utvecklingskostnader
Bolaget kommer fortsättningsvis att nyutveckla och vidareutveckla produkter inom sitt
verksamhetsområde. Tids- och kostnadsaspekter för utveckling av produkter inom nya och oprövade
områden kan vara svåra att på förhand fastställa med exakthet. Detta medför en risk att en planerade
produktutveckling blir mer kostnadskrävande än planerat.

Aktien
Kursvariationer
En potentiell investerare i Viatech Systems AB bör iakttaga att en investering i Bolaget är förknippad
med hög risk och att det inte finns några garantier för att aktiekursen kommer att ha en positiv
utveckling. Kursvariationer kan uppkomma genom stora förändringar av köp- och säljvolymer och
behöver inte nödvändigtvis ha ett samband med Bolagets värde. Kursvariationerna kan påverka
Bolagets aktiekurs negativt. Den medieuppmärksamhet som existerat kring en av Bolagets tidigare
huvudägare påverkade Bolagets verksamhet negativt under första delen av 2006. Det kan inte
uteslutas att en fortsatt medieuppmärksamhet kan påverka kursen på Bolagets aktier negativt.
Ägare med betydande inflytande
Ett fåtal befintliga aktieägare äger tillsammans en väsentlig del av samtliga utestående aktier. Dessa
aktieägare har tillsammans möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande på alla ärenden som kräver
godkännande av aktieägarna, däribland utnämning och avsättning av styrelseledamöter och
eventuella förslag till fusioner, konsolidering eller försäljning av samtliga eller i stort sett alla Bolagets
tillgångar samt andra företagstransaktioner. Denna koncentration av ägarkontrollen kan vara till
nackdel för aktieägare som har andra intressen än dessa ägare. Exempelvis kan dessa ägare fördröja
eller förhindra ett förvärv eller en fusion även om transaktionen skulle gynna övriga aktieägare.
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Definitioner
I detta prospekt gäller följande definitioner om inget annat anges: Med “Bolaget” eller “Viatech” avses
Viatech Systems AB (publ) med organisationsnummer 556658-0196. Viatech har två dotterbolag;
Viatech Industrial Oil AB med organisationsnummer 556682-0642 och Viatech Heavy Oil Processing
AB med organisationsnummer 556682-0659.
Lagen om handel med finansiella instrument
Detta prospekt har upprättats av Viatech Systems AB i enlighet med lagen om handel med finansiella
instrument (1991:980).
Finansinspektionen
Prospektet har godkänts av och registrerats vid Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2
kap 25-26 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och
registreringen innebär inte någon garanti från Finansinspektionen om att sakuppgifterna i prospektet
är korrekta eller fullständiga.
Prospektets distributionsområde
Teckningsrätterna och aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än
Sverige. Inbjudan enligt detta prospekt vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter
ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Prospektet
får inte distribueras i Kanada, USA eller något annat land där distributionen eller denna inbjudan
kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. För
prospektet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta prospekt eller därmed
sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt.
Prospektet tillgängligt
Prospektet finns tillgängligt på Viatechs huvudkontor samt på Bolagets hemsida
www.viatechsystems.se. Prospektet kan också nås via en länk på Finansinspektionens hemsida
www.fi.se.
Uttalanden om framtiden
Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i detta prospekt återspeglar styrelsens
nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden
uttrycker endast de bedömningar och antaganden som Bolaget gör vid tidpunkten för prospektet.
Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla
framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.
AktieTorget
Viatech har i syfte att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden erhåller korrekt,
omedelbar och samtidig information om Bolagets utveckling, i samband med noteringen träffat ett
avtal med AktieTorget om informationsgivning. Viatech avser att följa tillämpliga lagar, författningar
och rekommendationer som gäller för aktiemarknadsbolag noterade vid svensk auktoriserad
marknadsplats. Allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på Bolagets pressmeddelanden och
rapporter genom att anmäla intresse för detta på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se.
AktieTorget tillhandahåller ett effektivt, rikstäckande system för handel med aktier i de bolag som är
noterade på AktieTorgets lista. Genom avtal med OM Stockholmsbörsen använder AktieTorget
fondbörsens handelssystem SAXESS. Det innebär att den som vill köpa och sälja aktier som är
noterade på AktieTorget använder sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekursen 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 dagstidningarna. AktieTorget har
Finansinspektionens tillstånd att driva verksamhet som auktoriserad marknadsplats.
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INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER
Vid extra bolagsstämma i Viatech Systems AB den 7 september 2006 godkändes styrelsens
förslag från den 7 augusti 2006 att öka Bolagets aktiekapital med högst 2 241 749,52 SEK,
genom nyemission av högst 24 908 328 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,06 SEK och
12 454 164 teckningsoptioner. Antalet aktier kan därmed genom full teckning och fullt
utnyttjande av teckningsoptionerna öka med ytterligare högst 37 362 492 aktier.
Viatechs aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till de antal
aktier de redan äger. I emissionen berättigar en befintlig aktie till teckning av två nya aktier.
Emissionskursen har fastställts till 0,50 kronor per aktie vilket innebär att Bolaget vid full
anslutning tillförs cirka 12,5 miljoner SEK före emissionskostnader*. De nya aktierna skall
medföra samma rätt som de förutvarande aktierna i Viatech Systems AB.
För varje tvåtal tecknade aktier i företrädesemissionen erhålls utan betalning en
teckningsoption. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en aktie under perioden
1 september 2007 till 30 juni 2008 till teckningskursen 1 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av
de 12 454 164 teckningsoptionerna kommer Bolagets att tillföras cirka 12,5 miljoner SEK och
Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare 747 249, 84 SEK.
Aktieägarna i Viatech Systems AB inbjuds härmed att med företrädesrätt teckna aktier och
teckningsoptioner i Bolaget enligt villkoren i detta prospekt.

Stockholm den 11 september 2006
Styrelsen i Viatech Systems AB (publ)

Jarl von Kantzow

Styrelseordförande

Christer Lindqvist

Styrelseledamot (vice OF)

Gunnar Ström

Styrelseledamot

* Nyemissionskostnader beräknas uppgå till cirka 400 000 SEK.
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BAKGRUND OCH MOTIV
Viatech Systems AB utdelades under mars 2005 till aktieägare i SystemSeparation Sweden
Holding AB. Utdelningen genomfördes i enlighet med Lex ASEA-reglerna. Idag består
koncernen av Viatech Systems AB samt de två helägda dotterbolagen Viatech Industrial Oil
AB och Viatech Heavy Oil Processing AB.
All verksamhet sker i moderbolaget. Verksamheten i dotterbolagen har sedan 2005
redovisats i moderbolagets redovisning. Viatech har tidigare meddelat att redovisning
kommer att ske i respektive dotterbolag från och med 2006-01-01. Styrelsen har dock av
praktiska och ekonomiska skäl beslutat att fortsätta redovisa dotterbolagens verksamheter i
moderbolaget fram till dess att en stabil orderingång har uppnåtts.
Bolaget arbetar idag inom två affärsområden. Inom affärsområdet Industrial Oil utvecklar och
bedriver Viatech marknadsföring samt försäljning/uthyrning av separationssystem för
rengöring och recirkulering av mineralbaserade processoljor inom oljeproduktion, stålindustri
och verkstadsindustri. Inom affärsområdet Heavy Oil tillverkar alternativt modifierar Viatech
befintliga processutrustningar för att separera och producera olja från lågkvalitativa oljekällor.
Viatechs tidigare huvudägare och styrelseordförande Alexander Richards fick under perioden
mars-maj 2006 stor negativ medieuppmärksamhet kring sina marknadsnoterade
intressebolag. AktieTorget uppmanade i samband med detta Viatechs styrelse att genomföra
en oberoende verksamhetsgranskning av Bolaget. Granskningen utfördes av ÖhrlingsPWC
(PWC) och omfattade Viatech Systems AB med dotterbolag och dess tekniklösningar,
organisation, marknad, kunder, kundavtal samt Bolagets finansiella status och den
kommunikation Bolaget givit i dessa frågor till marknaden. Granskningsrapporten lämnades
dels i sin helhet till AktieTorget och publicerades dels genom ett pressmeddelande
innehållande granskningsrapportens huvudpunkter. Rapporten innehöll flera anmärkningar
mot Bolaget där följande huvudpunkter framkom:
• Viatechs noteringsprospekt gav inte en rättvisande bild av Bolagets faktiska förhållanden.
• Bolagets försäljningsprognoser och omsättningstillväxt har inte varit genom arbetade och
har varit alltför optimistiska.
PWC har med hänvisning till det uppdragsbrev som upprättats inte medgivit en offentlig
publicering av rapporten i sin helhet vilket är anledningen till Bolagets pressmeddelande som
redovisar rapportens huvudpunkter. PWC har med beaktande av vad som framkommit av
utredningen ingenting att erinra mot innehållet i denna pressrelease. Pressreleasen finns på
Bolagets hemsida www.viatechsystems.se under Pressreleaser med rubriken: ”Viatech
Systems verksamhetsgranskning klar”. Ytterligare kommentarer kring rapporten finns i
pressreleasen med namnet: ”Klarläggande kring den oberoende granskningsrapporten från
Öhrlings PricewaterhousCoopers”.
Alexander Richards lämnade sin post som styrelseordförande i Viatech den 24 april 2006.
Han sålde under juni 2006 via eget bolag, Western Elgajo AB, samtliga aktier i Viatech
Systems AB. Såvitt styrelsen känner till så äger han därefter varken direkt eller indirekt några
aktier i Bolaget. Alexander Richards beviljades i samband med årsstämman för
verksamhetsåret 2005 inte ansvarsfrihet i Viatech Systems AB. Viatech Systems AB har
under februari 2006 tagit upp ett kortfristigt lån från Icapital Group AB (ägs av Alexander
Richards som är före detta delägare och styrelseledamot) på 1,65 MSEK. Lånet kan
maximalt uppgå till 2 MSEK. Bolaget planerar att återbetala lånet i direkt anslutning till
slutförandet av den nyemission som erbjuds i detta prospekt, dock löper lånet som längst till
2006-12-31.
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Viatech genomför föreliggande företrädesemission i syfte att finansiera marknadsförings- och
försäljningsinsatser. Fram till årsskiftet 2005/2006 finansierades Viatech genom egen
likviditet som erhölls vid avknoppningen från SystemSeparation i juni 2005. Då
försäljningsresultaten under hösten kraftigt understeg förväntningarna, vilket föranledde
försämrad likviditet, genomfördes en riktad emission i december 2005. Avsikten med denna
emission var att finansiera Bolaget fram till den större företrädesemission som var planerad
under våren 2006. Tyvärr medförde mediauppmärksamheten kring Bolaget svårigheter att på
ett praktiskt sätt genomföra den planerade emissionen. Bland annat bedömde styrelsen det
inte trovärdigt att föreslå ägarna i Viatech att besluta om en nyemission innan den av Bolaget
och AktieTorget oberoende granskningen av Viatech hade genomförts.
För att kunna genomföra en effektiv marknadslansering av Bolagets produkter fram till dess
ett positivt kassaflöde har uppnåtts i rörelsen krävs ytterligare finansiering. Viatech har inte
haft möjlighet att erhålla någon vanlig bankfinansiering, dels p.g.a. mediauppmärksamheten
och dels p.g.a. av den utvecklingsfas som Bolaget befinner sig i.
De försäljningsprognoser som tidigare presenterats har inte varit möjliga att uppnå då dessa
baserats på en delvis naiv syn på de organisatoriska och finansiella resurser som krävs för
att uppnå prognoserna. Den försäljning som skett har varit blygsam i förhållande till tidigare
ställda prognoser. Bolaget lämnar inte längre några försäljningsprognoser då det är mycket
svårt att uppskatta dels effekten av de försäljningsinsatser som sker, dels hur långa
beslutstiderna är hos enskilda kunder.
Under året har strukturerade marknads- och försäljningsinsatser genomförts inom Industrial
Oil-segmentet, vilket resulterat i flertalet sannolika affärsmöjligheter. För att få igång
försäljningen inom Industrial Oil har Bolaget ökat sin fokus mot stålindustrin. Vidare har
försäljare med lång försäljningserfarenhet mot stålindustrin engagerats i Bolaget. Dessutom
har Viatech intensifierat kontakterna med befintliga referenser hos potentiella kunder.
Inom koncernen arbetar man aktivt med att förstärka organisationen inom Heavy Oilsegmentet. Det kapital som inbringas via företrädesemissionen kommer att skapa
förutsättningar för att utveckla organisationen ytterligare och utöka personalstyrkan.
Koncernen har under de första åren till största delen finansierats med successiva
kapitaltillskott från aktieägarna. Under 2006 har koncernens ökade aktiviteter inneburit att de
marknadsinvesteringar för framtiden som gjorts kommer att belasta 2006 år resultat trots att
dessa kostnader kan betraktas som investeringar för förbättrade framtida
försäljningsframgångar.
De marknadsaktiviteter som genomförts under 2006 förväntas medföra att försäljningen
under 2007 kommer att öka. Styrelsen bedömer att Bolaget under det kommande året har
goda förutsättningar att generera tillräckligt kassaflöde från verksamheten. Tillsammans med
det förväntade kapitalet från företrädesemissionen som beskrivs i detta prospekt, kommer
det att vara tilläckligt för att möta den förväntade ökningen i det sysselsatta kapitalet och
kostnader för ytterligare framtida marknadsexpansion.
Som en del i denna satsning mot en framtida marknadsexpansion har styrelsen den 7
augusti 2006 beslutat om att genomföra nyemissionen som beskrivs i detta prospekt med
företräde för befintliga aktieägare, vilken vid full anslutning kommer att tillföra Bolaget cirka
12,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Kapitaltillskottet kommer att ge Viatech den
finansiella handlingsfrihet som krävs för att tillvarata de affärsmöjligheter som finns på
marknaden. Cirka 5 MSEK är avsett för att finansiera marknadsföringsinsatser av Bolagets
system under 2007 och cirka 7 MSEK för att öka sysselsatt kapital varav 1,65 MSEK
kommer att användas för lösen av kortfristigt lån.
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Styrelsen för Viatech Systems AB är ansvarig för innehållet i detta prospekt. Nedan angivna
personer försäkrar härmed gemensamt som styrelse att de vidtagit alla rimliga
försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, såvitt de vet,
överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna
påverka dess innebörd.
Stockholm den 11 september 2006
Styrelsen i Viatech Systems AB (publ)
Jarl von Kantzow
Christer Lindqvist
Gunnar Ström
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Styrelseordförande
Styrelseledamot (vice OF)
Styrelseledamot

VD HAR ORDET
Föreliggande prospekt är ett erbjudande till er aktieägare i Viatech att teckna aktier och
därmed medverka till att snabbt lansera Viatechs produkter på den internationella
marknaden. Avsikten med emissionen är att främst finansiera Bolagets marknads- och
försäljningsinsatser inom de båda affärsområdena Industrial Oil och Heavy Oil, samt den
beräknade ökningen i sysselsatt kapital under det kommande året. Främst är det Industrial
Oils affärsmodell som kan kräva investeringar i moduler för uthyrning om det visar sig att
kunderna föredrar att långtidshyra UCO-modulerna. Efter sommaren 2007 räknar jag med att
Viatech skall ha uppnått intäkter från både system och funktionskemikalier som medför att vi
kan uppnå ett positivt operativt kassaflöde. Det ytterligare kapital som kan komma Bolaget till
del från och med hösten 2007 när aktieägare väljer att utnyttja teckningsoptionerna i denna
emission kommer främst att användas för att delfinansiera ytterligare mobila
produktionsenheter inom affärsområdet Heavy Oil.
Inom affärsområdet Industrial Oil ser vi ett ökande intresse för våra UCO-moduler från den
nordiska stålindustrin. Efter genomförda marknads- och kundstudier har vi nu en bra
utgångspunkt för det första steget i våra försäljningsinsatser vilket jag bedömer kommer att
innebära goda förutsättningar det närmsta året.
Det förkommer naturligtvis konkurrerande reningstekniker som är tillräckligt bra för kunder
med låga krav på renheten i valsoljan. Därför kommer vi att fokusera på de kunder inom
stålindustrin som har de högsta kraven. Dessa kunder är tillverkare av special- och rostfritt
stål och har mest att vinna på att installera Viatechs UCO-moduler i sina valslinjer.
Nyligen fick vi den första beställningen på en UCO-modul för leverans till en ledande svensk
specialståltillverkare, vilket kommer att utgöra en ytterligare viktig referens i det fortsatta
försäljningsarbetet.
Inom Heavy Oil kommer Bolagets inköpta mobila processanläggning att vara tillgänglig för
uppdrag från och med oktober 2006. Målsättningen är att kunna hyra ut denna till den första
kunden under det första halvåret 2007.
Den globala marknaden för återvinning av olja ur slopoljeslam är mycket stor. Förutom de
befintliga oljedeponierna världen över genereras enligt olika externa uppskattningar varje
dag ca 60 000 ton slopoljeslam på raffinaderier, samt ca 200 000 ton råoljeslam från den
internationella oljeproduktionen. Normalt kan man uppskatta att oljeinnehållet ligger i
intervallet 20-60 %. Del av denna volym renas dock med befintliga mindre effektiva metoder.
Det är således uppskattas att betydande volymer av olja som varje dag går till spillo som ett
resultat av oljeproduktionen och bristande återvinningsteknik.
Det fortsatt höga priset på råolja bedömer jag är ett stort incitament för ägare till befintliga
oljedeponier att investera i bättre behandling och återvinning av olja ur dessa, än vad som är
möjligt med de mekaniska separationsprocesser som idag används. Därför räknar jag med
att vi skall kunna placera ut vår första mobila anläggning under första delen av 2007.
Det är därför min förhoppning att alla ni som investerat i Viatech-aktien även är beredda att
vara med och finansiera den fortsatta färden. En färd som kommer präglas av ett
kostnadseffektivt arbete med målsättningen att nå ett positivt kassaflöde från och med tredje
kvartalet nästa år.

Olev Mäehans, VD Viatech Systems AB
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR
Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 14 september 2006 var aktieägare i Viatech Systems
AB äger företrädesrätt att för en (1) innehavd aktie teckna två (2) nya aktier i Viatech.
För varje tvåtal (2) tecknade och tilldelade aktier erhåller tecknarna vederlagsfritt en (1)
teckningsoption. Se stycke ”Teckningsoption I”.
Teckningsrätter
Aktieägare i Viatech erhåller för varje befintlig aktie två (2) teckningsrätter. Det krävs en (1)
teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie.
Teckningskurs
Teckningskursen är 0,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
Garantitecknare
Aktieägare som innehar aktier motsvarande 45,7 % av de utestående aktierna och BTA efter
den genomförda kvittningsemissionen har förbundit sig att teckna sin del av
företrädesemissionen, vilket innebär att emissionsbelopp på cirka 5,7 MSEK är garanterat.
Följande personer/bolag har förbundit sig att teckna aktier i företrädesemissionen:
Erhållna förbindelser
Jens Miöen
Johan von Kantzow
Chinero Ltd
EJM Investment SARL
Alga Styrinvest AB
Jarl von Kantzow
Göran Källebo
Totalt

Innehav befintliga aktier
1 192 000
694 000
572 000
489 500
900 000
922 000
922 000
5 691 500

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos VPC AB (”VPC”) för rätt till deltagande i emissionen är den 14
september 2006. Sista dag för handel i Viatechs aktie med rätt till deltagande i emissionen är
den 11 september 2006. Första dag för handel i Viatechs aktie exklusive rätt till deltagande i
emissionen är den 12 september 2006.
Teckningstid
Teckning av nya aktier skall ske under tiden från och med den 14 september 2006 till och
med den 4 oktober 2006. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga
och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan
avisering från VPC, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.
Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden från och med den
18 september till och med den 29 september 2006. Värdepappersinstitut med erforderliga
tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Den som önskar
köpa eller sälja teckningsrätter skall därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär.
Teckningsrätter som ej utnyttjas för teckning i företrädesemissionen måste säljas
senast den 29 september 2006 eller användas för teckning av aktier senast den 4
oktober 2006 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde.
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Emissionsredovisning och anmälningssedlar
Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnd avstämningsdag är
registrerade i den av VPC för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt
emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från VPC, särskild anmälningssedel
och prospektet. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet
erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda
förteckningen 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 Viatech är förvaltarregistrerade hos bank eller annan
förvaltare erhåller varken emissionsredovisning, prospektet eller särskild anmälningssedel.
Teckning och betalning skall då istället ske i enlighet med anvisningar från respektive
förvaltare.
Teckning med stöd av företrädesrätt
Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning senast den
4 oktober 2006. Teckning genom betalning skall göras antingen med den, med
emissionsredovisningen utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi
som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande alternativ:
1) Inbetalningsavi
I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall
endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant
betalning. Särskild anmälningssedel skall då ej användas. Observera att teckning är
bindande.
2) Särskild anmälningssedel
I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad
som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, skall den
särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning.
Aktieägaren skall på anmälningssedeln under rubriken Anmälan 1, uppge det antal aktier
som denne tecknar sig för och på inbetalningsavin fylla i det belopp som skall betalas.
Betalning sker således genom utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt
ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel kan
erhållas från Mangold Fondkommission på nedanstående telefonnummer. Ifylld
anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående
adress och vara Mangold Fondkommission tillhanda senast klockan 15.00 den 4 oktober
2006. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel. 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 teckning är
bindande.
Mangold Fondkommission AB
Ärende: Viatech Systems AB
Box 19546
104 32 STOCKHOLM
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 58
Telefon: 08-503 015 50
Telefax: 08-503 015 51
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Teckning utan stöd av företrädesrätt
För det fall samtliga nya aktier inte tecknas med företrädesrätt, skall styrelsen, inom ramen
för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier
utan stöd av företrädesrätt. Härvid skall i första hand aktier fördelas mellan befintliga
aktieägare i förhållande till det antal aktier de förut äger.
Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske under samma period som teckning av aktier
med företrädesrätt, det vill säga från och med den 14 september 2006 till och med den 4
oktober 2006. Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att den särskilda
anmälningssedeln under Anmälan 2 ifylls, undertecknas och skickas till Mangold
Fondkommission på adress enligt ovan. Någon betalning skall ej ske i samband med
anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt utan sker i enlighet med vad som anges
nedan. Den särskilda anmälningssedeln skall vara Mangold Fondkommission tillhanda
senast klockan 15.00 den 4 oktober 2006. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild
anmälningssedel. 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 är bindande.
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 skall erläggas senast
tre (3) bankdagar efter utfärdandet 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) och vilka äger rätt att teckna aktier i nyemissionen,
kan vända sig till Mangold Fondkommission på telefon enligt ovan för information om
teckning och betalning.
Betald tecknad aktie (BTA)
Teckning genom betalning registreras hos 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 vilket beräknas ske i början av november 2006.
Handel i BTA
Handel i BTA kommer att ske på AktieTorget från den 18 september 2006.
Leverans av aktier
Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske i början av november
2006, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från VPC. För de aktieägare som har
sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.
Notering
Aktierna i Viatech Systems AB är noterade på AktieTorget, handlas med kortnamnet VISY
och har ISIN-kod SE0001384850. Aktierna handlas i poster om 500 aktier.
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Rätt till utdelning
De nyemitterade aktierna berättigar till eventuell utdelning från och med för räkenskapsåret
2006. Det finns inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om
någon utdelning i Bolaget.
Offentliggörande av utfallet i emissionen
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats och senast omkring den 20 oktober 2006
kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att ske
genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.
Teckningsoption I
I samband med teckning av aktier i företrädesemissionen enligt ovan erbjuds de som
tecknar emissionen att vederlagsfritt erhålla en (1) teckningsoption för varje tvåtal (2) aktier
som tecknats och tilldelats i emissionen. En (1) teckningsoption TO I ger rätt till teckning av
en ny aktie till en teckningskurs om en (1) krona per aktie. Teckning av nya aktier sker under
perioden 1 september 2007 till 30 juni 2008. För teckningsoptionerna gäller sedvanliga
omräkningsvillkor.
Fullständiga villkor för Teckningsoption I återfinns i detta prospekt i Bilaga A.
Teckningsoption I kommer att noteras för handel på AktieTorget så snart detta kan ske.
Dock senast 15 november 2006.
Leverans av teckningsoptionerna sker, efter det att registrering av emissionen skett hos
Bolagsverket, till respektive tecknares VP-konto. De vilka har sina aktier
förvaltarregistrerade sker leverans till respektive förvaltare.
Mangolds roll
Mangold handhar administrationen av erbjudandet som beskrivs i detta prospekt.
Aktieregistrering
Samtliga aktier i denna nyemission erbjuds genom det beslut som Bolagets styrelse tog i
samband med ökningen av aktiekapitalet den 7 september 2006. Bolaget är därför säljande
värdepappersinnehavare. Det finns därför inga andra fysiska eller juridiska personer som
erbjuder att sälja värdepapper i denna emission.
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VIATECH SYSTEMS AB - MODERBOLAG
Organisationsstruktur
Viatech Systems AB (publ) är noterat på AktieTorget sedan 2005. Viatech har två helägda
dotterbolag som idag är vilande; Viatech Industrial Oil AB och Viatech Heavy Oil Processing
AB. All verksamhet bedrivs i moderbolaget Viatech Systems AB.

Viatech Systems AB

Viatech Industrial Oil AB

Viatech Heavy Oil
Processing AB

Bolagsinfo
Firmanamn
Handelsbeteckning
Säte
Organisationsnummer
Datum för bolagsbildning
Datum när bolag startade sin verksamhet
Land för bolagsbildning
Hemvist
Juridisk form
Lagstiftning
Adress till huvudkontoret
Telefon till huvudkontoret
Hemsida

Viatech Systems AB
Viatech
Uppsala
556658-0196
2004-02-23
2004-03-18
Sverige
Uppsala
Publikt aktiebolag
Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen
Kanslivägen 29
146 37 Tullinge
08-618 12 17
www.viatechsystems.se

Firmanamn
Land för bolagsbildning
Land från var man driver sin verksamhet
Organisationsnummer

Viatech Industrial Oil AB
Sverige
Sverige
556682-0642

Firmanamn
Land för bolagsbildning
Land från var man driver sin verksamhet
Organisationsnummer

Viatech Heavy Oil Processing AB
Sverige
Sverige
556682-0659
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Verksamhet
Bolaget är aktivt inom två affärsområden; Industrial Oil, med fokus på oljerening inom industri
och Heavy Oil med fokus på oljerening för att möjliggöra oljeproduktion från lågkvalitativa
oljekällor. Bolaget har formulerat en affärsmodell för respektive affärsområde.
All verksamhet sker i moderbolaget. Verksamheten i dotterbolagen har sedan 2005
redovisats i moderbolagets redovisning. Viatech har tidigare meddelat att redovisning
kommer att ske i respektive dotterbolag från och med 2006-01-01. Styrelsen har dock av
praktiska och ekonomiska skäl beslutat att fortsätta redovisa dotterbolagens verksamheter i
moderbolaget fram till dess att en stabil orderingång har uppnåtts.
Historik
Viatech Systems AB:s historik har sin början i grundandet av Pegasus Separation AB under
1988 av Dr. Gunnar Ström. Gunnar Ström doktorerade 1986 vid universitetet i Umeå i
medicinsk vetenskap med specialområde tvåfas-separering.
Erfarenheterna från denna tid kunde senare användas i kemiska processer för att separera
olja och vatten. Efter en tid förvärvades Pegasus Separation AB av Alfa Laval och Gunnar
Ström blev forskningschef på avdelningen för kemisk separation. Under denna tid var
kontakterna intensiva mellan Gunnar och Oilfield division, dvs. de personer som arbetade
med oljeutvinning och dess relaterade processer. Detta berodde på den variationsrikedom
som oljorna bjuder samt att oljorna i de flesta fall också kräver en funktionsanpassad kemi
för att få bästa nytta av processen.
Där träffades Olev Mäehans, som då utvecklade processer och system för oljefält, och
Gunnar Ström. Vardagen bestod av kreativ problemlösning. Nya idéer föddes och det första
embryot tog form som också kom att bli avgörande för dessa personers framtida samarbete.
Dock tog Alfa Laval beslutet att avveckla utvecklingen av kemisk separation år 2000. Både
Gunnar Ström och Olev Mäehans slutade sina anställningar på Alfa Laval och gick skilda
vägar.
Arbetet fortsatte senare i SystemSeparation Sweden AB som bildades för att arbeta vidare
med exploateringen av kemisk separationsteknologi. Gunnar Ström och Olev Mäehans
inledde här ett samarbete och vidareutvecklade idéerna att kombinera kemi och
termomekanisk separeringsteknik. Utvecklingsarbetet ledde under 2002, till att ett
oljereningssystem för rening av industriella valsoljor utvecklades. Detta system har testats i
full skala på Sandvik Trådplattningsverk i Sandviken med mycket positiva resultat och har
därefter lett fram till bildandet av Viatech Systems AB under 2004.
Viatech Systems AB utdelades under mars 2005 till aktieägare i SystemSeparation Sweden
Holding AB. Utdelningen genomfördes i enlighet med Lex ASEA-reglerna vilket medförde att
utdelningen gjordes utan beskattning vare sig för SystemSeparation Sweden Holding AB
eller för dess aktieägare.
Idag består koncernen av Viatech Systems AB samt de två helägda dotterbolagen Viatech
Industrial Oil AB och Viatech Heavy Oil Processing AB. All verksamhet bedrivs idag av
ekonomiska och praktiska skäl i moderbolaget Viatech Systems AB.
Omsättningen och resultatet under 2005 och hittills under 2006 har inte motsvarat Bolagets
tidigare förväntningar, då Bolaget ännu inte har fått sitt marknadsgenombrott. Verksamheten
har finansierats genom kapitaltillskott. Viatechs aktiviteter under den första delen av andra
kvartalet 2006 var i huvudsak inriktade på att möta de krav som AktieTorget ställde på
Bolaget. Revisionsfirman Price Waterhouse Coopers inledde en oberoende granskning av
Bolaget, vilken krävde stora insatser av Viatech och den ordinarie affärsverksamheten
påverkades negativt. Viatech har under augusti 2006 erhållit den första beställningen av en
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modul för ultrarening (UCO) av valsoljor. Beställningen kan totalt uppgå till 1,3 MSEK. Initialt
omfattar beställningen en tre månader lång hyresperiod och därefter har kunden möjlighet att
förvärva modulen. Leverans kommer att ske under oktober månad 2006.
Historisk ekonomisk information - Nyckeltal
Koncernen

Moderbolaget Koncernen

Moderbolaget Moderbolaget

2006-01-01
-2006-06-30

2006-01-01
-2006-06-30

2005-01-01
-2005-12-31

2005-01-01
-2005-12-31

2004-03-18
-2004-12-31

Rörelsemarginal %

-1002%

-1002%

-103%

-103%

0%

Vinstmarginal %

-1027%

-1026%

-117%

-116%

0%

Räntabilitet på sysselsatt kapital %

-48%

-47%

-19%

-19%

-4%

Räntabilitet på eget kapital %

-67%

-66%

-26%

-25%

-20%

Justerat eget kapital

2 663

2 672

5 797

5 804

153

Genomsnittligt eget kapital

Marginaler

Räntabilitetsmått

Kapitalstruktur

4 230

4 238

2 975

2 979

153

Skuldsättningsgrad %

62%

62%

0%

0%

0%

Soliditet %

52%

52%

93%

93%

21%

Räntetäckningsgrad %

Neg

Neg

Neg

Neg

Neg

Andel Riskbärande kapital %

52%

52%

93%

93%

21%

Genomsnittligt antal aktier för perioden

9 979 664

9 979 664

9 304 206

9 304 206

1 000

Genomsnittligt antal aktier för perioden efter full utspädning

9 979 664

9 979 664

9 304 206

9 304 206

1 000

10 454 164

10 454 164

9 505 164

9 505 164

1 000

Vinst per aktie

-0,27

-0,27

-0,1

-0,1

-15,7

Vinst per aktie efter full utspädning

-0,27

-0,27

-0,1

-0,1

-15,7

0,25

0,25

0,6

0,6

153

Antal aktier vid periodens slut

Eget kapital per aktie

Produkter
Inom affärsområdet Industrial Oil utvecklar, säljer och hyr Viatech ut egenutvecklad
maskinteknisk processutrustning som används i verkstads- och stålindustrin.
Processutrustningen minskar utsläppen, förbättrar produktiviteten samt minskar
deponeringen av miljöfarliga restprodukter från industrin.
Inom affärsområdet Heavy Oil tillverkar alternativt modifierar Viatech befintliga
processutrustningar för att separera och producera olja från lågkvalitativa oljekällor. Viatech
bedriver försäljning av återvinningsprocessystem för lågkvalitativa oljereservoarer samt
smörj- och brännoljeavfall. Genom att använda Bolagets produkter kan antalet miljöfarliga
och miljöförstörande oljeförvaringskällor (våta deponier) minska.
I Viatechs produkter för oljerening ingår processkemikalier, vilka Bolaget också bedriver
försäljning av. Då utvecklingsarbetet av oljereningsanläggningarna har tagit längre tid än
beräknat har Viatech hittills under 2006 endast tecknat ett hyresavtal för en anläggning.
Bolaget har därutöver sålt processkemikalier. 2004 såldes inga processkemikalier, 2005
uppgick intäkterna till 533 880 SEK och hittills under 2006 har intäkterna uppgått till 274 217
SEK. Försäljningen av processkemikalier har skett indirekt till slutkund via SystemSeparation
Sweden AB, intill dess att Viatech erhöll nödvändiga tillstånd från Kemikalieinspektionen.
Därutöver har Viatech fakturerat konsultarvode om 115 000 SEK under 2005. En mer
detaljerad beskrivning av Viatechs produkter är formulerad under respektive affärsområde.

22

Bolaget har fem oljereningsanläggningar/moduler i produktion hos underleverantörer. Dessa
produkter är i olika stadier av färdigställande men den slutliga anpassningen kan ske först då
avtal träffats med kunder. En modul för ultrarening (UCO) av oljor kommer att levereras till en
stor svensk ståltillverkare under oktober 2006.
Forskning och utveckling
Bolaget bedriver kundanpassad forskning som sker i samband med produktutvecklingen i
samband med potentiella kunder.
Marknad/försäljning
Marknaden för Viatechs produkter är global. Marknader finns beskrivna under respektive
affärsområde. Processkemikalier har sålts till följande marknader:
SEK
Norden
USA och Kanada
Brasilien
Totalt

050101-051231
12 månader
98 %
0%
2%
533 880 SEK

060101-060630
6 månader
77 %
16 %
7%
274 217 SEK

Ovanstående tabell visar marknadsfördelningen gällande Bolagets försäljning av
processkemikalier. Ett konsultarvode om 115 000 SEK till den nordiska marknaden under
2005 är exkluderat i tabellen.
Marknadsföring
Industrial Oil
Under de det närmaste året kommer Viatech primärt att rikta marknadsinsatserna mot
kunder inom stålindustrin med inriktning mot produktion av högkvalitativa special- och rostfria
stålprodukter. En successiv marknadsbearbetning av nordiska och därefter europeiska
stålverksbolag kommer att genomföras. Bolaget avser i första hand att med egen och inhyrd
personal bearbeta dessa potentiella kunder. För marknadsföring och försäljning av Bolagets
produkter i övriga världen planerar Bolaget att engagera lämpliga agenter och distributörer.
Heavy Oil
Viatech kommer att fortsätta att bearbeta de kundsegment, där Bolaget redan i dag är aktiva,
dvs. inom oljeproduktion, oljeserviceföretag och miljöskydd (MARPOL). Med dagens höga
oljepris blir oljeåtervinning ur restoljor mycket lönsam redan i mindre skala. Olje- och
petroleumindustrin är starkt globaliserad och därför verkar Viatech genom direkta kontakter
med oljebolagens huvudorganisationer. Lokal närvaro i de oljeproducerande länderna är
dessutom viktigt både för projekt och försäljning, främst av kemikalier, lokalt i de
oljeproducerande länderna. Bolaget avser att öka sin närvaro i oljeproducerande länder
främst genom etablering av ett antal nya agenter.
Kunder
Kunder i segmentet Industrial Oil är till största delen ståltillverkare som tillverkar och
bearbetar högkvalitativa, vanligtvis legerade stålprodukter. Inom affärsområdet Heavy Oil är
nuvarande kunder mindre serviceföretag inom miljöskydd som arbetar med hamnar och
insamling av restoljor. De potentiellt stora kunderna inom Heavy Oil är operatörer och de
globala oljebolagen.
Leverantörer
Bolaget bedriver ingen egen produktion eller sammansättning av sina produkter eller system,
utan all tillverkning sker hos underleverantörer. Bolaget handlar själv upp alla kritiska
ingående komponenter och maskinelement som tillhandahålls vid sammansättning. Bolaget

23

använder två underleverantörer för sammansättning av processutrustning och avser att på
så sätt undvika beroende av enskilda leverantörer. Systemen är konstruerade för att kunna
nyttja standardkomponenter. Det största enskilda och dyraste delsystemet är
centrifugalseparatorn. Det finns ett begränsat antal internationella leverantörer som
producerar separatorer med hög kvalitet.
Tendenser
Under det första halvåret 2006 har strukturerade marknads- och försäljningsinsatser
genomförts inom affärsområdet Industrial Oil, vilket resulterat i flertalet sannolika
affärsmöjligheter. För att få igång försäljningen inom Industrial Oil har Bolaget ökat sin fokus
mot stålindustrin. Vidare har försäljare med lång försäljningserfarenhet mot stålindustrin
engagerats på konsultbasis. Därutöver har Viatech intensifierat kontakterna med befintliga
referenser hos potentiella kunder.
Inom koncernen arbetar man aktivt med att förbättra organisationen inom affärsområdet
Heavy Oil. Det kapital som inbringas via företrädesemissionen skapar förutsättningar för att
rusta organisationen ytterligare och utöka personalstyrkan. En begagnad mobil
oljereningsanläggning har köpts in och den tekniska genomgången av anläggningen har
påbörjats.
Bolagets aktiviteter under den första delen av andra kvartalet var i huvudsak inriktade på att
möta de krav som AktieTorget ställde på Bolaget i samband med medieuppmärksamheten
kring en av Bolagets huvudägare. Revisionsfirman Price Waterhouse Coopers inledde en
oberoende granskning av Bolaget, vilken krävde stora insatser av Bolaget och den ordinarie
affärsverksamheten påverkades negativt. Granskningen medförde en engångskostnad för
Bolaget på 395 000 SEK. På grund av medieuppmärksamheten förlorade Bolaget en av sina
största kemikaliekunder. Det kan finnas risk att en framtida medieuppmärksamhet kan
påverka Bolagets kunder negativt.
Viatechs försäljning har under 2006 utgjorts av processkemikalier. Försäljningen har under
perioden 060101-060630 uppgått till 274 217 SEK. Bolaget har bedrivit ett löpande arbete
med att kostnadsrationalisera Bolagets produkter. Bolaget upplever vid marknadskontakter
att nyttan för befintliga och framtida kunder att installera Bolagets reningssystem väsentligt
överstiger investeringskostnaden och kostnaden för den kontinuerliga kemikaliekostnaden.
Dessa tendenser indikerar goda utsikter för en ökad försäljning i framtiden.
Viatech har under augusti 2006, från en stor svensk ståltillverkare, erhållit den första
beställningen av en modul för ultrarening (UCO) av valsoljor. Beställningen kan totalt uppgå
till 1,3 MSEK. Initialt omfattar beställningen en tre månader lång hyresperiod och därefter har
kunden möjlighet att förvärva modulen. Leverans kommer att ske under oktober månad.
Under förutsättning att Bolaget tillförs finansering genom att föreliggande emission
genomförs till fullo känner Bolaget inte till några andra tendenser, osäkerhetsfaktorer,
potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en
väsentlig inverkan på Bolagets framtidsutsikter.
Investeringar
Bolaget har under 2004 inte gjort några väsentliga investeringar. 2005 investerade Viatech i
utrustning för oljerening. Anskaffningsvärdet uppgick till 257 994 SEK. 2006 förvärvade
Bolaget en begagnad mobil processanläggning, som uppgraderas och anpassas till Bolagets
reningsprocess. Denna investering uppgick till 3 305 750 SEK. Det finns inga pågående
investeringar och inte heller några tagna beslut om framtida investeringar.
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Materiella anläggningstillgångar
Bolaget innehar en mobil processanläggning för oljerening inom affärsområdet Heavy Oil
(investering 3 305 750 SEK). Det finns inga inteckningar eller andra belastningar på denna
tillgång. Bolaget känner inte till några miljöfaktorer som kan påverka användningen av den
mobila processanläggningen.
Patent
Viatech Systems AB lämnade 2006-04-21 in en PCT-ansökan gällande patent för OT70, en
funktionskemikalie som är en väsentlig del i UCO-systemet. Bolaget gör bedömningen att en
godkänd patentansökan i ett eller flera länder kan bidra till ett stärkt produktskydd. Samtidigt
gör Bolaget bedömningen att patentansökan inte är av väsentlig betydelse för Viatechs
verksamhet eller lönsamhet.
Licensavtal
Viatech Heavy Oil Processing AB har ett 10-årigt globalt licensavtal med SystemSeparation
för funktionskemikalier, s.k. demulgatorer, med produktgruppsbeteckning WO-serien, som
utvecklades av Gunnar Ström under hans tid på SystemSeparation. Viatech har rätt att
tillverka och sälja dessa demulgatorer globalt, med undantag för kunder inom kraftgenerering
och marin verksamhet. En royalty på 5 % utbetalas till SystemSeparation på fakturerade
belopp. Betydelsen av avtalet är väsentlig för Bolaget, då WO-demulgatorerna markant
differentierar Viatech från övriga konkurrenter genom ett möjliggörande av en effektiv
samverkan mellan mekanisk och kemisk separering inom affärsområdet Heavy Oil.
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AFFÄRSOMRÅDE INDUSTRIAL OIL
Affärsidé
Viatech skall inom affärsområdet utveckla och bedriva marknadsföring och
försäljning/uthyrning av separationssystem för rengörning och recirkulering av
mineralbaserade processoljor inom oljeproduktion, stålindustri och verkstadsindustri.
Bolagets processer och utrustningar skall medverka till att minska miljöbelastningen inom
tillverkningsindustrin och därtill höja produktkvaliteten, minska kostnaderna och höja
produktiviteten i kundernas verksamheter.
Affärsmodell
Viatech skall inom affärsområdet skapa lönsamma affärer genom försäljning eller
långtidsuthyrning av Bolagets återvinningsprocessystem och när så är möjligt genom
samarbete med lämpliga kunder erhålla vinstdelning av värdet för återvunna oljor, samt
genom försäljning av processkemikalier till installerade system.
Målsättning
Bolagets målsättning inom affärsområdet är att etablera oljereningssystem på ledande
marknader för verkstads- och stålindustri. Bolaget skall vidare utveckla nya processer och
utrustningar för att ligga i framkant vad gäller renings- och recirkulationssystem för
processvätskor.
Produkter
Bolaget har sedan 2001, under de tre första åren inom SystemSeparation-koncernen,
utvecklat ett oljereningssystem för att kontinuerligt rena olika former av mineraloljor,
smörjoljor, transformatoroljor och hydrauloljor. Oljereningssystemet är en unik process som
innebär att man kan separera ut sotpartiklar och annan smuts i oljor på ett sätt som inte varit
möjlig i tidigare kända processer. Detta genom att kombinera mekanisk och kemisk rening,
med möjlighet till kundanpassning. En fullskalig kommersiell anläggning är i drift vid ett större
svenskt valsverk för tråddragning och har körts problemfritt sedan februari 2002. Denna
anläggning utvecklades tillsammans med kunden. Processen är inkopplad på två valsverk
och renar oljorna kontinuerligt.
Teknologi och system
Smörjoljor
Mineralolja används i många applikationer med i stort sett samma huvudändamål, att minska
friktionen mellan olika rörliga maskinelement. Då oljans uppgift är att smörja och transportera
bort värme, anordnas smörjoljesystem oftast i cirkulerande system med en central oljetank,
tryckpump, ventilarrangemang, eventuell oljekylare samt ett ledningssystem för att cirkulera
oljan. Smörjoljan skall normalt inte förbrukas i processen, utan är i de allra flesta fall avskild
från maskinens yttre genom tätningar och cirkuleras i en sluten krets.
Systemtäthet
En process eller maskin som är oljesmord kan variera i täthet allt från ”helt tät” till helt öppen.
Helt täta system existerar inte i praktiken då temperaturväxlingar i processen kräver att
smörjoljesystemet är anslutet till omgivande atmosfär för att tillåta expansion av oljan. Ett
exempel på ett näst intill slutet system är ett hydrauloljesystem. Ett annat är en oljekyld
högspänningstransformator. Dieselmotorer representerar halvslutna system där
smörjoljesystemet kontinuerligt måste ventileras ut till atmosfären för att mekaniken och
förbränningsprocessen skall fungera. Helt öppna system såsom valsverk, representerar den
andra ändan på skalan av täthet och kan sägas helt sakna tätning mot omgivningen, då det
ena maskinelementet är stålet som bearbetas då det passerar genom maskinen och det
andra är det roterande valsarrangemanget.
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Nedsmutsning av oljor
Nedsmutsning av smörjoljan kan sägas stå i paritet med graden av öppenhet som oljan har
mot omgivningen. Höga tryck och höga temperaturer påskyndar även nedsmutsningen av
oljan. Valsverk representerar den mest utsatta och problematiska miljön för ett
smörjoljesystem då oljan ständigt kommer i kontakt med ny obearbetad yta, är helt öppen
mot omgivningen och samtidigt utsätts för extrema tryck och temperaturer vid deformation av
materialet.
Avskiljningseffektivitet
För att minska smörjoljesystemets påverkan på processen försöker man rena oljan så gott
det går från föroreningar. Traditionella reningssystem kan sägas ha en avskiljningsgrad av
100 % ner till en partikelstorlek på 5 mikrometer. Därunder minskar reningssystemets
effektivitet drastiskt. Detta beror på att det i praktiken inte går att bygga så små kanaler eller
maskor som själv transporterar bort de uppsamlade föroreningarna. Den nedre gränsen för
vad som i praktiken fungerar i ett cirkulerande smörjoljesystem, utan att äventyra
tillförlitligheten genom igensättningsrisk, är ca 5 mikrometer. Den oönskade smuts som
återfinns i cirkulerande smörjoljesystem är dock väsentligt mindre än 1 mikrometer. Således
är i kravet på avskiljningsgrad på reningssystemet väsentligt högre än man i praktiken har.
Oljans livslängd
De partiklar som processen genererar som inte reningssystemet klarar av att avskilja blir
kvar i olja och för att undvika mekaniska problem och i värsta fall haverier, till sist tvingar
användaren att kassera oljan och byta denna mot ny. Ackumulering av submikrona partiklar
förändrar oljans egenskaper vad beträffar viskositet, bärighet och smörjegenskaper. Skulle
de submikrona partiklarna kunna avlägsnas kontinuerligt ur oljan torde mineraloljans
livslängd vara obegränsad.
Oljors svärtning
Submikrona partiklar såsom sotpartiklar mindre än 1 mikrometer, ger begagnad smörjolja sin
typiska svarta färg. Noteras bör att oljan är svart trots att det cirkulerande smörjoljesystemet
innehåller ett reningssystem. Ett idealiskt reningssystem för smörjolja skulle avlägsna den
svärta som de submikrona partiklarna ger och återge ursprungsoljans gyllengula färg och
transparens.
Filter och föroreningar
Den traditionella väg som har använts i stor utsträckning inom industrin för höggradig rening
av smörjolja har innehållit ”precoat filter” dvs. filter där man tillsätter ett filterhjälpmedel för att
bygga en kaka som har en mindre spalt än vad som praktiskt mekaniskt går att bygga i en
filterapparat. Filterhjälpmedlet kan vara allt från cellulosafiber till nermalda snäckskal, men
gemensamt med alla filterhjälpmedel är att dessa måste tömmas ur filtret efter uppsamling
av partiklar och på nytt återställas. Dessa filter genererar stora mänger oljigt avfall då de små
föroreningarna i olja i praktiken är att betrakta som marginella i jämförelse med filtermassan
själv. För att fånga en liter våta partiklar ur en oljeström genereras tusentals liter oljig
filtermassa.
Dessvärre återfinns filterhjälpmedlet även som partiklar i den renade oljan efter filtret. Detta
beror på tryckfallsvariationer i filtret och att man inte kan konstruera ett helt flödessymetriskt
filter. Dessa partiklar kan åstadkomma mer skador på maskinelementen än de normala i
processen genererade partiklarna. Nettomängden föroreningar är endast tusendelar av den
mängd föroreningar som filtret själv genererar. Detta är konstruktionskriteriet för ett system
för Ultra rening av olja, dvs. att fokusera på nettomängden föroreningar och avlägsna dessa
ur oljan.
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Ultra Ren Olja (Ultra Clean Oil: UCO)
Då submikrona partiklar och i synnerhet kolpartiklar som har låg egenvikt, densitet, går inte
att separera med termomekanisk separeringsapparatur eller sedimentering. En lösning är att
bilda ett vätske-vätske system där partiklarna tillåts att bindas i en för avsikten skapad
vätskefas och därigenom bli möjliga att frånskilja. Väl formulerad, kan den skapade
vätskefasen tilldelas egenskaper som tillåter uppsamling av submikrona partiklar, lätta
partiklar (kol) samt ges densitetsegenskaper som tillåter fullständig separering.
Uppsamlingsfasens mängd i proportion till föroreningens mängd kan tillåtas variera som
funktion av nedsmutsningen i ett tvåfasigt vätske-vätske system. På så sätt kan
reningsfunktionen styras och ge en helt ren och klar olja med ett minimum av genererad
avfallsmängd. Resultatet är olja med mindre än 1 mikrometers föroreningar i form av
partiklar.
Fasaktiv kemiskt separationssystem, OT70
Fasaktiva vätske-vätske system kan skapas för både hydrofila och hydrofoba tvåfasvätskesystem. Vid fasaktiv rening av mineralolja eftersträvas ett tvåfassystem där den aktiva
faskomponenten är oljeolöslig, dvs. hydrofil. Därmed erhålles även gynnsamma
reningsegenskaper för inläckande vatten i oljan.
Schematiskt kan processen beskrivas som ett enfas-vätske-partikelsystem där partiklarna är
jämt fördelade i oljan. På grund av de ytaktiva egenskaperna på den faskemiskt aktiva och i
oljan olösliga faskomponenten OT70, får nu partiklarna en aktiv vätskedroppe där partikeln
föredrar att flytta över till. Flera droppar av OT70 koalescerar nu till stora droppar som
slutligen bildar en kontinuerlig fas.
Kontinuerligt reningssystem med faskomponenten OT70
Ett sätt att öka koalesceringshastigheten och få ett kontinuerligt reningssystem är att
använda en centrifugal separator konfigurerad som vätske-vätske separator tillsammans
med den faskemiska reningskomponenten OT70. Oljan representeras nu som den ena
kontinuerliga fasen och faskomponenten OT70 som den andra. De små partiklarna som
samlas i faskomponenten OT70 koalescerar nu med den kontinuerliga fasen av OT70 inne i
centrifugalseparatorn. På grund av den högre densiteten på OT70 avskiljs de uppsamlade
partiklarna enkelt ifrån oljan och lämnar separatorn som koncentrerad smutsfas.
Fullskaleanläggning
Ett vätske-vätske baserat extraktionssystem för avlägsnande av submikrona partiklar ur olja
har varit i drift hos en valsverkskund i över fyra år utan att kunden under tiden behövt byta
olja. Nedsmutsningen, trots filteranläggning, krävde tidigare oljebyten med ett intervall på 10
– 12 veckor. UCO-systemet fungerar i denna applikation som en njure monterad på kundens
oljetank. Oljan har kontinuerligt renats från submikrona partiklar där den koncentrerade
separerade smutsfasen utgör en mängd av ca 30 liter per vecka. Detta skall ställas i
jämförelse med de 1000-tals liter filterhjälpmedel som genereras per dag av
filteranläggningar.
Marknad
Huvudmarknaderna inom Industrial Oil är i första hand:
• Norden
• Övriga EU-länder
• USA och Kanada
• Japan, Taiwan och Kina
Marknaden för Viatechs oljereningssystem är global. Inom industrin förekommer oljor på
olika ställen och i olika användningsområden:
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•
•
•
•
•
•

Oljor för Valsning/tråddragning
Oljor för formpressning
Oljor för skärande bearbetning
Oljor i transformatorer (isolationsoljor)
Oljor för kylning och härdning
Motoroljor för olika maskiner och fordon samt fartyg

Behovet av ultrarena oljor varierar inom olika användningsområden och marknadssegment.
De största marknaderna bedöms vara applikationer för kunder inom stål- och kraftindustrin.
Inom stålindustrin är behovet av ultrarena oljor störst vid kallvalsning av rostfritt stål och
verktygsstål när produkterna har höga yt- och jämnhetskrav. Marknadssegmentet för stål kan
delas in i två huvudsegment:
1) Nybyggnation – så kallade ”Greenfield”- anläggningar:
Vid nyinvesteringar i nya kallvalsverkslinjer sker normalt även installation av ny
oljereningsanläggning.
2) Ombyggnad/uppgradering – så kallad ”Retrofit” av befintliga kallvalsverk:
Inom den nordiska retrofitmarknaden finns det tre stora tillverkare av rostfritt och
specialstål med ca 30 olika valsverk. I övriga EU länder finns det ytterligare minst sju
stora tillverkare som vardera har många valsverk. I USA, Japan och Taiwan finns ett
antal tillverkare med ett stort antal valsverk.
Inom kraftindustrin är behovet av ultrarena oljor i transformatorer störst. Speciellt är behovet
stort att återanvända lindningsomkopplaroljor då dess oljor byts regelbundet och
deponikostnaden är hög.
Konkurrenter
Idag använder kunder inom stålindustrin olika typer av filterinstallationer för rening av olja.
Dessa filtersystem som oftast använder cellulosa och snäckskal som filtermedia är
ineffektiva med låg reningsgrad och producerar dessutom mycket filterrester som är
svårhanterliga ur miljösynpunkt. Det förekommer dessutom på marknaden olika typer av
mekaniska separationslösningar som erbjudas av bl.a. AlfaLaval och Westfalia.
Kundnyttan
Fördelen för retrofitkunder som installerar Viatechs UCO-system är:
•
•
•
•
•
•
•

Inga oljebyten
Färre produktionsavbrott
Högre tillgänglighet och längre produktionskampanjer
Mindre kassaktioner
Mindre kostnader för deponi av miljöfarligt avfall
Högre och mer stabil kvalitet på slutprodukten
Kontinuerlig separering av vatten ur oljan

Vid nyinstallation av nya kallvalsverkslinjer erbjuder Viatechs UCO-system till skillnad från
existerande filtersystem och utöver fördelarna ovan vid ombyggnad även:
•
•
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Lägre investeringskostnad
Kompakt installation med litet ytbehov

AFFÄRSOMRÅDE HEAVY OIL
Affärsidé
Inom affärsområdet skall Viatech genom utveckling och på en global marknad bedriva
marknadsföring och försäljning av återvinningsprocessystem för slopoljor (se nedan) samt
smörj- och brännoljeavfall. Bolaget skall med metoder, processer och utrustningar minska
antalet miljöfarliga och miljöförstörande oljeförvaringskällor (våta deponier).
Affärsmodell
Inom affärsområdet skall Viatech skapa lönsamma affärer genom försäljning eller uthyrning
av Bolagets återvinningssystem. När tillfälle ges genom samarbete med lämpliga kunder
skall Bolaget erhålla vinstdelning av värdet för återvunna oljor ur våta deponier. Bolaget skall
också sälja processkemikalier till installerade system.
Vision
Bolagets vision är att bli den bästa partnern för de globala aktörerna i olje- och
oljeserviceindustrin som har intresse och behov av att återvinna olja ur våta deponier.
Produkter
Bolaget har utifrån det industriella oljereningssystemet utvecklat en process för att kunna
utvinna olja från lågkvalitativa oljekällor. Processen innebär att man effektivt kan utvinna och
separera olja från källor där normal oljeprocessutrustning inte kan användas.
Exempel på källor är olja från oljeproduktion som är blandad med gas och vatten samt olja i
oljesjöar som är blandad med vatten. Genom Bolagets kunskap och oljereningssystem kan
oljekällornas existerande processutrustning anpassas för separation och oljeproduktion.
Bolaget har under 2006 förvärvat en begagnad mobil processanläggning som uppgraderas
och anpassas till Bolagets reningsprocess.
Teknologi och system
Slopolja
Lågkvalitativa oljereservoarer s.k. ”slopoljor” är ett globalt miljöproblem som uppkommer
varhelst olja utvinns, raffineras, transporteras och lagras. Enbart i Sverige produceras årligen
cirka 120 000 ton avfallsolja varav stora kvantiteter kommer från den marina sektorn i
samband med landpumpning av smörj- och brännoljerester till mottagningsstationer i land.
I samband med oljeutvinning uppstår ofta ett skikt mellan olja och vatten som utgörs av
kraftiga emulsioner s.k. ”rag layers” som ej kan separeras utan som i stället pumpas till
ponder/oljesjöar i anslutning till utvinningsområdet.
I samband med transport och lagring av råolja i cisterner sker alltid en sedimentering av
paraffiniska och asfalteniska komponenter från oljan som hamnar i tankbottnar vilka med
jämna mellanrum måste rengöras, samlas upp och återvinnas.
Sammansättningen på slopoljor varierar kraftigt från källa till källa men en gemensam
nämnare är vanligtvis förekomst av emulgerat vatten i större eller mindre grad. I många fall
är emulsionerna partikelstabiliserade på grund av riklig förekomst av mineral/sand, paraffiner
och asfaltener.
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Behovet av teknologier att hantera dessa lågkvalitativa oljereservoarer är stort och mot
bakgrund av kraftigt ökande oljepriser har intresset och lönsamheten att återvinna den
bundna oljan ökat.
Viatechs oljeåtervinningssystem
Viatech konstruerar inom affärsområdet system för återvinning av olja från slop. Systemet
består av hydrocyklon, dekantercentrifug och höghastighetsseparatorer. Utrustningen måste
vara av explosionssäkert utförande.
Kombinationen av kemiska och mekaniska separationstekniker ger ett mycket robust system
med möjlighet att avskilja allt ifrån organiskt material (växter och döda djur) till oorganiska
ämnen (sand, oxider m.m.). Dessutom skapas möjligheter att med termomekanisk
separering bryta emulsioner. Den mekaniska separationen i systemet anpassas till Viatechs
teknologi för kemisk emulsionsbrytning.
Oljeåtervinningssystemets fördelar
Likt UCO-systemet för mineraloljor kombinerar Viatechs system för slopolje-hantering kemisk
och mekanisk separationsteknologi. Detta medför en rad tekniska fördelar. Genom egna
kemiska demulgatorer t.ex. WO-12, påskyndas emulsionsbrytningen och flödet genom
systemet ökas dramatiskt med konstant energiåtgång.
WO-12 har en unik kemisk sammansättning som spjälkar såväl partikelstabiliserade som
tensidstabiliserade emulsioner. Genom innehållet av en temperaturkänslig polymer som kan
skapa s.k. temperaturinducerad fas-separation kan partiklar och/eller ytaktiva ämnen i
gränsytan mellan sub-mikrona vattendroppar och olja absorberas och vattendropparna i oljan
smälta samman (koalecera) till större vattendroppar som då går att avskilja med den
mekaniska separationen.
Under sammanslagningen av vattendropparna minskar den totala ytan i olja-vattenemulsionen och därigenom koalecerar även oljedroppar till aggregat som sedan bildar stora
oljedroppar och slutligen en kontinuerlig oljefas. Stabila emulsioner är näst intill uteslutande
partikelstabiliserade. Partikeln i sig är vanligtvis tyngre än både vattnet och oljan. Starka
ytkrafter binder oljedroppar till partikelns yta och ger därför partikeln en lägre
kompositdensitet än partikelns diskreta densitet. Partikeln kan sägas bära ”flytväst” och kan
inte sjunka till botten i ett sedimenterande system utan blir kvar i flerfassystemet.
För att bryta emulsionen krävs att partiklarna avlägsnas. Detta sker då WO-12 tillsatsen
koalescerar vattendropparna till en vattenfas och oljedropparna till en oljefas. När oljan
lämnar systemet bärs partiklarna inte längre upp av den lättare oljan. Partikelns högre
densitet kommer att dominera och densitetsskillnaden gör att partikeln enkelt sedimenterar.
Hög temperatur och höga G-fält i centrifugalsepareringsprocessen i kombination med
temperaturinducerad fas-separation spjälkar partikelstabiliserade oljeemulsioner effektivt.
Viatech konstruerar separationsanläggningar med den unika kunskapen om hur WO-12
fungerar, och kan därför erbjuda ett robust och enkelt processystem där nästintill fullständig
separation av emulsionen sker.
Marknad
Smörjoljeavfall
I de flesta länder inom OECD är det strikt reglerat via miljölagstiftning och internationella
konventioner hur smörjoljeavfall skall deponeras och behandlas. Det är t.ex. förbjudet att
bränna smörjoljeavfall utan föregående rening. Rening av dessa oljor till en grad där de tillåts
att förbrännas är en stor marknad för Viatech. Den rena oljan säljs på spotmarknaden som
råoljebas. Världsmarknadspris för råoljebas är normalt halva råoljepriset. De potentiella
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kunderna finns inom OECD-området och är specialiserade återvinningsföretag som har
koncession att ta emot och behandla samt deponera oljeavfall, oljigt vatten etc.
Slopolja
Rest eller återstodsoljor, s.k. slop, är en benämning på oljor där råolja är huvudkomponent.
”Slop” bildas alltid vid oljeborrning, pipelinepumpning, avvattning, raffinering och lagring av
olja. Denna olja har fel sammansättning, för att omedelbart kunna återanvändas i t.ex.
produktionen i ett oljeraffinaderi. Stora mängder slop lagras i bassänger (sjöar) och tankar
och finns runt om i världen där oljeproduktion och raffinering sker. Stora kvantiteter olja och
därmed värden är bundet i dessa. Potentiella kunder är oljebolag, borrföretag,
oljeraffinaderier, tankrengöringsföretag, kraftföretag och rederier.
Enligt externa uppskattningar genereras varje dag cirka 60 000 ton slopoljeslam på
raffinaderier samt cirka 200 000 ton råoljeslam från den internationella oljeproduktionen.
Normalt kan man uppskatta att oljeinnehållet ligger i intervallet 20-60 %.. Del av denna volym
renas dock med befintliga mindre effektiva metoder. Det kan således uppskattas att
betydande volymer av olja som varje dag går till spillo som ett resultat av oljeproduktionen
och bristande återvinningsteknik.
En specialapplikation är s.k. ”Marpol-anläggningar” som finns i ett flertal hamnar inom OECD
området runt om i världen. Dessa anläggningar är oftast ägda av speciella
återvinningsföretag med särskild koncession. Marpol-anläggningarna är
mottagningsstationer för oljigt avfall från tankbåtar och annan sjöfart där man har lagstiftat
om förbud för utsläpp av oljeföroreningar till havs.
Konkurrenter
Det finns konkurrenter till Viatechs system, såsom AlfaLaval och Westfalia, som levererar
mekaniska reningsanläggningar, men dessa saknar idag tillgång till egna processkemikalier.
Dessutom finns det kemiska företag som levererar funktionskemikalier utan kunskap om
mekanisk separering.
Kundnyttan
Viatech levererar helhetslösningar där både kemisk och mekanisk separationsteknologi
kombineras för ett för kunden optimalt sätt. Viatechs processanläggningar för slopolja och
smörjoljeavfall skall erbjuda kunderna:
•
•
•
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Att effektivt kunna minska volymen slop
Hög reningskvalitet på återvunnen olja
Hög och kontinuerlig produktionskapacitet

STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Namn
Födelseår
Titel
Position i Bolaget
Datum då position i bolaget löper ut
Ledamot sedan
Antal aktier
Antal aktieoptioner
Familjeband mellan personer i styrelse och ledning

Jarl von Kantzow
1938
Jur.Kand
Styrelseordförande
Intill nästa årsstämma
2006
472 000 st
0 st
Far till suppleant Johan von Kantzow

Kort historik:
Jur.Kand., egen verksamhet inom aktie- och portföljförvaltning, samt affärsutveckling inom IT sektorn.
Samtliga nuvarande och tidigare bolagsengagemang under de fem senaste åren:
Bolag
Position
AB Rowill
LE
The Water Harvesting Co AB
LE
PowerFX Systems AB
LE, LE OF
Trustor AB
LE
Bostadsrättsföreningen Högvakten 8
LE
Jarl von Kantzow har inte varit inblandad i konkurs eller likvidation.

Tidsperiod
19901998-2002
199820022003-

Samtliga nuvarande och tidigare delägarskap över 5 % under de fem senaste åren:
Bolag
Antal aktier
Ägarandel
Tidsperiod
Trustor AB
79 998
99,9 %
2002PowerFX Systems AB
8 600
94 %
1999AB Rowill
200
100 %
1990-
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Namn
Födelseår
Titel
Position i Bolaget
Datum då position i Bolaget löper ut
Ledamot sedan
Antal aktier
Antal aktieoptioner
Familjeband mellan personer i styrelse och ledning

Christer Lindqvist
1956
Bergsingenjör
Styrelseledamot (vice ordförande)
Intill nästa årsstämma
2005
0 st
0 st
Familjeband saknas

Kort historik:
Managementkonsult, bergsingenjör KTH 1981. Tidigare verksam som vice koncernchef STC
Interfinans AB, vice VD och VD i flera ABB-dotterbolag, Industrichef AB Traction. Har arbetat på
konsultbasis för Viatech Systems AB sedan 2006.
Samtliga nuvarande och tidigare bolagsengagemang under de fem senaste åren:
Bolag
Position
Tidsperiod
Svecia Engineering AB
LE OF
2003-2005
Ankarsrum Universal Motors AB
LE OF
2002-2004
Silvia Plastic Center AB
LE OF
2003-2004
STC Venture Capital AB
EVD, LE VD
2000-2003
STC Scandinavian Trading Company AB
LE
1998-2003
Ankarsrum Industries AB
LE OF, SU
2003-2004
Maxitech Elektronik AB
SU
2003-2004
Svecia Spares & Services AB
LE OF
2003-2005
Track DURK AB
SU
2003-2004
IM Innovationsmäklarna AB
LE
2000-2001
AYS atyourservice Sverige AB
LE, LE OF
2003-2004
Tolerans AB
LE, LE OF
2003-2005
TINGOL AB
LE, LE OF
2003-2005
IM Finans AB
LE
2000-2001
IM Invest AB
LE
2000-2001
Gnosjö Plast AB
LE OF
2003-2004
IM Venture AB
LE
2001-2001
Recco AB
LE OF
2003-2004
Ankarsrum Die Casting AB
LE OF
2003-2004
Ankarsrum Motors AB
LE OF
2003-2004
Ankarsrum Support AB
LE OF
2003-2004
Ankarsrum Production AB
LE OF
2004-2004
Kofoten 1 AB
LE OF
2003-2004
Gnosjöplast Fastighets AB
LE OF
2003-2004
Handelsbolaget LINRO
BO
1997Gripsholms Värdshus AB
SU
1999SystemSeparation Sweden Holding AB
LE
2005SystemSeparation Sweden AB
LE
2006Dannemora Mineral AB
LE
2006AEG Bioethanol SA
LE
2006Christer Lindqvist lämnade sitt uppdrag i Yesitworks Sweden AB 2001-05-31, vars konkurs avslutades
2003-10-03.
Samtliga nuvarande och tidigare delägarskap över 5 % under de fem senaste åren:
Bolag
Antal aktier
Ägarandel
Tidsperiod
Handelsbolaget Linro
50 %
1997Dannemora Mineral AB
8300
5,1 %
2006-
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Namn
Födelseår
Titel
Position i Bolaget
Datum då position i Bolaget löper ut
Ledamot sedan
Antal aktier
Antal aktieoptioner
Familjeband mellan personer i styrelse och ledning

Gunnar Ström
1953
Dr.
Styrelseledamot och ledande
befattningshavare; Chefskemist
Tills vidare anställd
2004
2 389 500 st
0 st
Familjeband saknas

Kort historik:
Doktor i Medicinsk vetenskap, Umeå universitet 1986. Verksam vid Alfa Laval 1992 – 2000, ansvarig
för kemisk separation. Grundare av Viatech Industrial Oil AB, Pegasus Lab AB, Pegasus Separation
AB, Pegasus Industries och Pegasus Labor GmbH. Anställd på Viatech Industrial Oil AB sedan start
2006.
Samtliga nuvarande och tidigare bolagsengagemang under de fem senaste åren:
Bolag
Position
Pegasus Lab Norden AB
LE, LE OF
Pegasus Lab AB
LE
anoZona AB (f.d. Pegasus Separation)
LE
SystemSeparation Sweden AB
LE, LE vVD, LE VD
SystemSeparation Sweden Holding AB
LE VD, LE
Viatech Industrial Oil AB
LE OF
Viatech Heavy Oil Processing AB
LE OF
Gresanda Company Limited
LE
Gunnar Ström har inte varit inblandad i konkurs eller likvidation.

Tidsperiod
1984-2002
1988-2002
1988-2003
20012004200520052006-

Samtliga nuvarande och tidigare delägarskap över 5 % under de fem senaste åren:
Bolag
Antal aktier
Ägarandel
Tidsperiod
Pegasus Lab Norden AB
500
50 %
1984-2002
Pegasus Lab AB
500
50 %
1988-2002
AnoZona AB
400
40 %
1988-2003
SystemSeparation Sweden Holding AB 2 550 000
17 %
2005Gresanda Company Limited
1 000
100 %
2006-
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Namn
Födelseår
Titel
Position i Bolaget
Datum då position i Bolaget löper ut
Ledamot sedan
Antal aktier
Antal aktieoptioner
Familjeband mellan personer i styrelse och ledning

Göran Källebo
1951
Ekonom
Suppleant
Intill nästa årsstämma
2006
472 000 st
0 st
Familjeband saknas

Kort historik:
Civilekonom, egen verksamhet inom aktie och portföljförvaltning, tidigare på olika befattningar inom
Matteus Fondkommission och Mechant Fondkommission.
Samtliga nuvarande och tidigare bolagsengagemang under de fem senaste åren:
Bolag
Position
Tidsperiod
Danckwardt-Lillieström & Germer Fonder AB
LE
2004Göran Källebo har inte varit inblandad i konkurs eller likvidation.

Samtliga nuvarande och tidigare delägarskap över 5 % under de fem senaste åren:
Bolag
Antal aktier
Ägarandel
Tidsperiod
Nilörngruppen AB
80 000 A
13,3 % röster
200560 000 B
5,3 % kapital
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Namn
Födelseår
Titel
Position i Bolaget
Datum då position i Bolaget löper ut
Ledamot sedan
Antal aktier
Antal aktieoptioner
Familjeband mellan personer i styrelse och ledning

Johan von Kantzow
1971
MBA
Suppleant
Intill nästa årsstämma
2006
0 st
0 st
Son till styrelseordförande Jarl von
Kantzow

Kort historik:
BaSc, Pepperdine University. MBA, Institut Supérieur de Gestion. Tidigare Affärsutvecklare inom
Result Venture Knowledge, med huvudsaklig inriktning mot Venture Capital och Förvaltning.
Samtliga nuvarande och tidigare bolagsengagemang under de fem senaste åren:
Bolag
Position
Tidsperiod
The Water Harvesting Co AB
LE vVD
1998-2002
MoreNature Sweden AB
LE, SU
2000-2001
Art Around AB
DELG
2000-2003
Buenos Aires Stallions HB
BO
2000-2002
Johan von Kantzow lämnade sitt uppdrag i MoreNature Sweden AB 2001-06-13, vars likvidation
beslutades 2003-06-04. Han avslutade sitt uppdrag i Art Around AB i samband med att bolagets
konkurs avslutades 2003-06-10.

Samtliga nuvarande och tidigare delägarskap över 5 % under de fem senaste åren:
Bolag
Antal aktier
Ägarandel
Tidsperiod
NRS Technologies AB
8 073 000
6,54 %
2006-
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Namn
Födelseår
Titel
Position i Bolaget
Datum då position i Bolaget löper ut
Verkställande direktör sedan
Antal aktier
Antal aktieoptioner
Familjeband mellan personer i styrelse och ledning

Olev Mäehans
1952
VD
Ledande befattningshavare; VD
Tillsvidare anställd
2005
100 000 st
0 st
Familjeband saknas

Kort historik:
Processingenjör Olja Gas, Medgrundare av Viatech Systems AB, Grundare av 3Nine AB (ingår i
Grimaldi Industrier), Projektledare Alfa Laval, Olja – Gas. Internationell processförsäljning.
Samtliga nuvarande och tidigare bolagsengagemang under de fem senaste åren:
Bolag
Position
Tidsperiod
Viatech Industrial Oil AB
LE, VD
2005Viatech Heavy Oil Processing AB
LE, VD
2005Olev Mäehans har inte varit inblandad i konkurs eller likvidation.
Samtliga nuvarande och tidigare delägarskap över 5 % under de fem senaste åren:
Inga delägarskap.
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Namn
Födelseår
Titel
Position i Bolaget
Datum då position i Bolaget löper ut
Teknisk chef sedan
Antal aktier
Antal aktieoptioner
Familjeband mellan personer i styrelse och ledning

Siimon Vaske
1976
M.Sc
Ledande befattningshavare; Teknisk chef
Tillsvidare anställd
2006
0 st
0 st
Familjeband saknas

Kort historik:
Civilingenjör kemisk processteknik Chalmers Tekniska Högskola. Examen i matematik och fysik,
Lunds Universitet samt handelsrätt Handelshögskolan, Göteborg. Kommer närmast från Exportrådets
kontor i Tallinn, Estland, med huvuduppgifter inom försäljning av projekt, marknadsföring och
marknadsanalyser åt svenska företag.
Samtliga nuvarande och tidigare bolagsengagemang under de fem senaste åren:
Bolag
Position
Tidsperiod
Design Fältet HB
BO
1998-2004
Candid Design HB
BO
2004Siimon Vaske har inte varit inblandad i konkurs eller likvidation.

Samtliga nuvarande och tidigare delägarskap över 5 % under de fem senaste åren:
Bolag
Antal aktier
Ägarandel
Tidsperiod
Design Fältet HB
50 %
1998-2004
Candid Design HB
50 %
2004-

Kontorsadress
Kontorsadressen till styrelsens samtliga ledamöter och Bolagets ledande befattningshavare är:
Viatech Systems AB, Kanslivägen 29, 146 37 Tullinge.
Telefonnummer till huvudkontoret är 08 – 618 12 17.
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REVISOR OCH ANSTÄLLDA
Revisor
Namn:
Adress:

Alexander Hagberg
Ernst & Young AB
Box 7850
103 99 Stockholm

Alexander Hagberg är auktoriserad revisor och medlem i FAR. Han har varit revisor i Bolaget
sedan Bolaget bildades 2004.
Anställda
Antalet anställda i Viatechs koncern uppgick den 31 december 2005 till en person, jämfört
med en person vid samma tidpunkt föregående år. Viatech har under 2005 hyrt in
erforderliga ekonomi- och teknikresurser från SystemSeparation Sweden AB samt i ett fall
från en extern konsult.
Idag är tre personer anställda i Viatech Systems AB. Olev Mäehans är VD, Gunnar Ström är
chefskemist och Siimon Vaske är teknisk chef. Christer Lindqvist och Lars Elofsson arbetar
på konsultbasis inom bl.a. marknadsområdet. Ekonomifunktionen är för närvarande utlagd
på extern bokföringsfirma. I framtiden behöver personalstyrkan utökas under förutsättning att
Bolaget expanderar.
Planerade rekryteringar 2006-2007:
Position
Ekonomichef
Internationell teknisk försäljare
Konstruktör
Inköp, produktion och logistik
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Antal
1
1
1
1

Tidpunkt
Kvartal 4 2006
Kvartal 4 2006
Kvartal 1 2007
Kvartal 2 2007

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare
Inget arvode utgick till styrelsens ordförande och ledamöter under 2005, bortsett från att
styrelsemedlemmarna har ersatts för kostnader för resor i samband med styrelsemöten.
2005 erhöll VD Olev Mäehans 90 400 SEK för sitt arbete i Bolaget och mellan 060101060630 erhöll Olev Mäehans 300 000 SEK i lön. Det finns inga villkorade eller uppskjutna
ersättningar. Det finns inga naturaförmåner. Gunnar Ström har uppburit 80 000 SEK i lön
från Viatech sedan juli 2006. Christer Lindqvist har under 2006 fakturerat arvoden för
konsultativa tjänster om 194 500 SEK.
Premiebetalning för pensionsutfästelser sker enligt pensionsplan. Viatech Systems AB har
uteslutande avgiftsbestämda pensionsplaner. Detta innebär att Bolaget betalar fastställda
avgifter till en separat juridisk enhet och inte har någon rättslig eller informell förpliktelse att
betala ytterligare avgifter om enheten inte har medel att betala alla ersättningar för anställdas
tjänstgöring under innevarande period och tidigare perioder. Totalt avsatt belopp för
räkenskapsåret 2005 uppgår till 1 973 SEK och avser särskild löneskatt på betald
pensionspremie.
Styrelsens arbetsformer
• Samtliga ledamöter är valda till nästa ordinarie bolagsstämma. En styrelseledamot äger
rätt att när som helst frånträda sitt uppdrag.
• Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning. Verkställande direktörens
arbete regleras genom instruktioner för VD. Såväl arbetsordning som instruktioner fastställs
årligen av Bolagets styrelse.
• Frågor som rör revisions- och ersättningsfrågor beslutas direkt av Bolagets styrelse.
• Svensk kod för bolagsstyrning skall tillämpas av samtliga bolag på Stockholmsbörsens Alista och de bolag som på O-listan som har ett marknadsvärde överstigande 3 miljarder
kronor. Koden är således inte obligatorisk för Viatech. Bolaget avser att successivt
implementera tillämpliga regler om kod bolagsstyrning.
Tillgängliga handlingar
Bolaget håller följande handlingar tillgängliga i pappersform under detta dokuments
giltighetsperiod:
• Stiftelseurkund
• Bolagsordning
• Historisk finansiell information
• Övriga handlingar i form av till exempel utlåtanden som ingår i detta dokument
Handlingarna finns på Bolagets huvudkontor.
Transaktioner med närstående
Transaktioner med närstående har skett under 2005. Viatech har fakturerat Western Elgajo
AB (ägs av Alexander Richards som är före detta delägare och styrelseledamot) ett
konsultarvode om totalt 115 000 SEK.
SystemSeparation har fakturerat Bolaget 111 073 SEK för ekonomiska och administrativa
tjänster, jämte varuinköp och reskostnader. En leverantörsskuld avseende utlägg för
Viatechs räkning på 63 261 SEK till Western Elgajo AB föreligger. Western Elgajo AB är ett
dotterbolag till Icapital Group AB där Alexander Richards är huvudägare. Vidare har Bolaget
en skuld på totalt 27 775 SEK till Alexander Richards för tidigare utlägg. Skulden är
kostnadsförd, men inte betald.
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Bolaget har under februari 2006 tagit upp ett kortfristigt lån från Icapital Group AB (ägs av
Alexander Richards som är före detta delägare och styrelseledamot) på 1,65 MSEK. Lånet
kan maximalt uppgå till 2 MSEK. Bolaget planerar att återbetala lånet i direkt anslutning till
slutförandet av den nyemission som erbjuds i detta prospekt, dock löper lånet som längst till
2006-12-31. Det finns inga säkerheter utställda från Viatech för lånet. Lånet löper med en
årsränta om 5 %.

Övrigt
• Bolagsrätt i S-vall AB är stiftare till Viatech Systems AB. Bolaget bildades som ett
lagerbolag 2004-02-23.
• Det finns inga avtal mellan Bolaget eller dess dotterbolag och någon styrelseledamot
eller ledande befattningshavare som ger denne rätt till någon förmån efter det att uppdraget
avslutats.
• Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare har varit inblandad i
konkurs, försatts i likvidation eller satts under konkursförvaltning under de senaste fem åren,
förutom Christer Lindqvist som lämnade sitt uppdrag i Yesitworks Sweden AB 2001-05-31,
vars konkurs avslutades 2003-10-03 och Johan von Kantzow som lämnade sitt uppdrag i
MoreNature Sweden AB 2001-06-13, vars likvidation beslutades 2003-06-04. Han avslutade
även sitt uppdrag i Art Around AB i samband med att bolagets konkurs avslutades
2003-06-10. Det har inte framkommit någon kritik mot någon av styrelseledamöterna vid
ovan nämnda konkurser.
• Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare har eller har haft
näringsförbud eller har i övrigt anklagats av myndigheter i frågor som har inverkan på
respektive persons uppdrag i Bolaget. Ingen av dessa personer har åtalats eller dömts för
bedrägerirelaterade mål eller dylikt.
• Det föreligger inte några intressen eller någon intressekonflikt som har betydelse för
emissionen.
Ett aktieägaravtal har träffats under augusti 2006 mellan Alga Styrinvest AB, Jarl von
Kantzow, Göran Källebo, Gunnar Ström med bolag, Chinero Ltd, EJM Investments
SARL,Johan von Kantzow via kapitalförsäkringar, Olev Mäehans samt Christer Lindqvist.
Aktieägaravtalet innebär att parterna som äger 50,5% av utestående aktier och BTA efter
genomförd kvittningsemission per 2006-09-08 inte skall avyttra befintliga aktier före 200808-31. Aktieägaravtalet omfattar även de aktier som tillkommit genom kvittningsemission och
som tillkommer vid föreliggande nyemission. Det förekommer inga andra särskilda
överenskommelser med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter enligt vilka
personer valts in i Bolagets styrelse eller ledning.
• Bolaget har inte varit och är inte part i någon rättsligt förfarande eller skiljeförfarande
under de tolv senaste månaderna som skulle kunna få betydande effekter på Bolagets
finansiella ställning eller lönsamhet. Bolaget är inte heller medvetet om något rättsligt
förfarande eller skiljeförfarande som kan uppkomma.
• Det finns inga anklagelser och/eller sanktioner mot personer i Bolaget som via lag eller
förordning förbjudits av domstol eller bemyndigade myndigheter att ingå som medlem av
Bolagets förvaltnings-, lednings eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller
övergripande funktioner hos Bolaget under åtminstone de senaste fem åren.
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AKTIEKAPITAL OCH AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
Aktiekapital
• Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.
• Antalet aktier skall vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.
• Registrerat aktiekapital blir 2 241 749,52 kronor vid fulltecknad företrädesemission.
Aktiekapital efter fulltecknad företrädesemission och fullt nyttjade av teckningsoptioner blir
2 988 999,36 kronor.
• Kvotvärde är 0,06 kronor
• Aktierna har emitterats enligt Aktiebolagslagen och är utgivna i svenska kronor.
• Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och
resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämman. En aktie är lika med en röst. Bolagets
större aktieägare har följaktligen inte aktier med olika röstvärde.
• Kontoförande institut: Mangold Fondkommission AB, Box 19546, 104 32 Stockholm.
Aktier kommer att registreras på person i elektroniskt format genom VPC-systemet.
• Aktiens ISIN-kod är: SE0001384850.

Aktiekapitalets utveckling
År

Händelse

Kvotvärde Ökning av
Ökning av
Totalt antal Totalt
antalet aktier aktiekapital
aktier
aktiekapital
2004 Bolagsbildning
100
1 000
100 000
1 000
100 000
2004 Split
0,02
4 999 000
0 5 000 000
100 000
2004 Nyemission
0,02
3 459 164
69 183 8 459 164
169 183,28
2005 Nyemission
0,02
1 046 000
20 920 9 505 164
190 103,28
2005 Fondemission
0,06
0
380 206,56 9 505 164
570 309,84
2006 Nyemission
0,06
949 000
56 940 10 454 164
627 249,84
2006 Kvittningsemission*
0,06
2 000 000
120 000 12 454 164
747 249,84
2006 Företrädesemission**
0,06
24 908 328 1 494 499,68 37 362 492
2 241 749,52
2007- Teckningsoptioner***
0,06
12 454 164
747 249,84 49 816 656
2 988 999,36
2008

*

under registrering.

**

I samband med företrädesemission som beskrivs i detta prospekt, under förutsättning
att emissionen blir fulltecknad.

***

I samband med fullt nyttjande av teckningsoptioner som beskrivs i detta prospekt.
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Regelverk
Bolaget avser följa all lagstiftning, författningar och rekommendationer som är tillämpliga på
offentliga bolag som är noterade på auktoriserade marknadsplatser i Sverige. Följande
regelverk är tillämpliga:
• Aktiebolagslagen
• Lagen om handel med finansiella instrument
Kvittningsemission
Vid extrastämman den 7 september 2006 beslutade aktieägarna att godkänna styrelsens
förslag till villkor för kvittning av fyra separata lån på totalt 2 000 000 SEK från befintliga
aktieägare genom nyemission av aktier till kursen SEK 1 utan företrädesrätt för befintliga
aktieägare. Dessa 2 000 000 nya aktier har samma företrädesrätt i den aktuella
nyemissionen som befintliga aktier. Det totala antalet utestående aktier uppgår efter
kvittningsemissionen till 12 454 164 st.
Övrigt
Viatech har inte tidigare beslutat om kontantutdelning till Bolagets aktieägare och detta
kommer inte heller att ske de närmsta åren. Viatech har för avsikt att behålla tillgängliga
medel och använda dem i Bolaget.
Under det senaste och nuvarande räkenskapsåret har inga officiella uppköpsbud gjorts av
någon tredje part.
Enligt aktiebolagslagen har en aktieägare som direkt eller indirekt innehar mer än 90 % av
aktiekapitalet i ett bolag rätt att inlösa resterande aktier från övriga aktieägare i Bolaget. På
motsvarande sätt har en aktieägare vars aktier kan bli föremål för inlösen rätt till sådan
inlösen av majoritetsaktieägaren. Näringslivets Börskommitté har regler gällande offentliga
erbjudanden om aktieförvärv, så kallad budplikt. Enligt dessa regler är en aktieägare skyldig
att offentligt erbjuda att förvärva alla aktier i ett bolag för det fall aktieägaren innehar aktier
med rösträtter som uppgår till 30% eller mer.
För det fall en likvidation resulterar i överskott har aktieägare rätt att ta del därav.
Det föreligger inga rättigheter, förutom rätt till aktieutdelning, att ta del av Bolagets vinster.
Om företrädesemissionen som beskrivs i detta prospekt blir fulltecknad blir utspädningen för
aktieägare som inte tecknar erbjudandet 24 908 328 aktier, vilket motsvarar en 67-procentig
utspädning. Efter fulltecknad emission enligt detta erbjudande, inklusive fullt utnyttjande av
teckningsoptioner, kommer Bolaget senast den 30 juni 2008 att ha 49 816 656 aktier
utestående. Den maximalt procentuella utspädningseffekten som uppstår för de befintliga
aktieägare som inte tecknar erbjudandet i detta prospekt blir 75 %.
Bolaget har inte utsett någon likviditetsgarant.
Emissionsbeslut
Vid extra bolagsstämma i Viatech Systems AB den 7 september 2006 godkändes styrelsens
förslag från den 7 augusti 2006 att öka Bolagets aktiekapital med högst 2 241 749,52 SEK,
genom nyemission av högst 24 908 328 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,06 SEK och
12 454 164 teckningsoptioner. Antalet aktier kan därmed genom full teckning och fullt
utnyttjande av teckningsoptionerna öka med ytterligare högst 37 362 492 aktier.
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ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Aktieägarförteckning per 2006-09-07 efter kända förändringar
Namn
Gunnar Ström med bolag
Akelius Insurance
Avanza Kapitalförsäkring
Chinero Ltd
EJM Investment SARL
Jarl von Kantzow
Göran Källebo
Banque Carnegie Luxemburg
Övriga aktieägare
Totalt

Antal aktier Andel av röster och kapital
2 389 500
22,9%
993 000
9,5%
694 000
6,6%
572 000
5,4%
489 500
4,7%
472 000
4,5%
472 000
4,5%
410 500
3,9%
3 969 664
38,0%
10 454 164
100,0%

Aktieägarförteckning efter genomförda emissioner inkl fullt utnyttjande av teckningsoptioner.
Namn
Antal aktier Andel av röster och kapital
Gunnar Ström med bolag
2 389 500
4,8%
Akelius Insurance
993 000
2,0%
Avanza Kapitalförsäkring
694 000
1,4%
Chinero Ltd
572 000
1,1%
EJM Investment SARL
489 500
1,0%
Jarl von Kantzow
472 000
0,9%
Göran Källebo
472 000
0,9%
Banque Carnegie Luxemburg
410 500
0,8%
Övriga aktieägare
3 969 664
8,0%
Nya aktier, kvittningsemission*
2 000 000
4,0%
Nya aktier, företrädesemission** 24 908 328
50,0%
Nya aktier, teckningsoptioner*** 12 454 164
25,0%
Totalt
49 816 656
100,0%

*

under registrering

**

I samband med företrädesemission som beskrivs i detta prospekt, under förutsättning
att emissionen blir fulltecknad.

***

I samband med fullt nyttjande av teckningsoptioner som beskrivs i detta prospekt.

Alga Styrinvest, Gunnar Ström med bolag, Chinero, EJM Investment, Jarl von Kantzow,
Göran Källebo, Johan von Kantzow via kapitalförsäkringar, Olev Mäehans samt Christer
Lindqvist ser sina aktieinnehav som en långsiktig placering och har för avsikt att inte avyttra
några befintliga aktier i Bolaget innan 2008-08-31. Aktieägaravtalet omfattar även de aktier
som tillkommit genom kvittningsemission och som tillkommer vid föreliggande nyemission.
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FINANSIELL INFORMATION
Historisk ekonomisk information - Nyckeltal
Koncernen

Moderbolaget Koncernen

Moderbolaget Moderbolaget

2006-01-01
-2006-06-30

2006-01-01
-2006-06-30

2005-01-01
-2005-12-31

2005-01-01
-2005-12-31

2004-03-18
-2004-12-31

Rörelsemarginal %

-1002%

-1002%

-103%

-103%

0%

Vinstmarginal %

-1027%

-1026%

-117%

-116%

0%

Marginaler

Räntabilitetsmått
Räntabilitet på sysselsatt kapital %

-48%

-47%

-19%

-19%

-4%

Räntabilitet på eget kapital %

-67%

-66%

-26%

-25%

-20%

Justerat eget kapital

2 663

2 672

5 797

5 804

153

Genomsnittligt eget kapital

4 230

4 238

2 975

2 979

153

Skuldsättningsgrad %

62%

62%

0%

0%

0%

Soliditet %

52%

52%

93%

93%

21%

Räntetäckningsgrad %

Neg

Neg

Neg

Neg

Neg

Kapitalstruktur

Andel Riskbärande kapital %

52%

52%

93%

93%

21%

Genomsnittligt antal aktier för perioden

9 979 664

9 979 664

9 304 206

9 304 206

1 000

Genomsnittligt antal aktier för perioden efter full utspädning

9 979 664

9 979 664

9 304 206

9 304 206

1 000

Antal aktier vid periodens slut

10 454 164

10 454 164

9 505 164

9 505 164

1 000

Vinst per aktie

-0,27

-0,27

-0,1

-0,1

-15,7

Vinst per aktie efter full utspädning

-0,27

-0,27

-0,1

-0,1

-15,7

0,25

0,25

0,6

0,6

153

Eget kapital per aktie

Kommentarer till nyckeltal
Nyckeltal som bedöms relevanta för Bolaget och dess verksamhet finns redovisade ovan.
Följande kommentarer lämnas till nyckeltalen.
Marginaler och räntabilitetsmått
Då Bolagets produkter ej ännu fått sitt marknadsgenombrott samt att försäljningen ej ännu
har tagit fart visar Bolaget upp negativa marginal- och räntabilitetsmått för samtliga
verksamhetsår.
Justerat eget kapital
I samband med avknoppningen från Systemseparation och noteringen på AktieTorget
genomförde Bolaget både en ny- och en fondemission under 2005. Det intagna kapitalet har
under 2006 används för att finansiera verksamheten i väntan på att Bolagets produkter ska
få sitt marknadsgenombrott. Efter 2006-06-30 har Bolaget genomfört en kvittningsemission
om 2 MSEK för att ytterligare stärka det egna kapitalet och öka möjligheterna att komma ut
på marknaden med sina produkter.
Soliditet
I och med emissionerna som genomfördes under 2005 så stärktes Bolagets soliditet för att
kunna möta förluster under marknadsbearbetningsfasen. Under 2006 har Bolaget erhållit en
kortfristig kredit om totalt 1,65 MSEK, som en delfinansiering av förvärvet av en begagnad
mobil oljereningsanläggning. Detta i kombination med resultatet under perioden 060101060630, föranleder en försämrad soliditet.
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Resultaträkning i sammandrag
Belopp i SEK

Koncernen Koncernen

Moderbolaget

2006-01-01 2005-01-01
-2006-06-30 -2005-06-30

Rörelsens intäkter

274 217

0

Moderbolaget

Koncernen

Moderbolaget

Moderbolaget

2006-01-01
-2006-06-30

2005-01-01
-2005-06-30

2005-01-01
-2005-12-31

2005-01-01
-2005-12-31

2004-03-18
-2004-12-31

274 217

0

648 880

648 880

0

Rörelsens kostnader

-2 928 890

-177 116

-2 926 341

-177 116

-1 179 237

-1 179 237

-15 709

Resultat före avskrivningar

-2 654 673

-177 116

-2 652 124

-177 116

-530 357

-530 357

-15 709

-140 113

-140 113

0

-177 116

-2 746 443

-670 470

-670 470

-15 709

Avskrivningar
Resultat efter avskrivningar

-94 319
-2 748 992

-94 319
-177 116

Resultat från finansiella poster

-65 926

0

-65 926

0

-90 400

-83 678

0

Resultat efter finansiella poster

-2 814 918

-177 116

-2 812 369

-177 116

-760 870

-754 148

-15 709

Periodens resultat

-2 814 918

-177 116

-2 812 369

-177 116

-760 870

-754 148

-15 709

-0,27

-0,02

-0,27

-0,02

-0,08

-0,08

0,00

Resultat per aktie
Resultat per aktie efter full utspädning
Genomsnittligt antal aktier för perioden
Genomsnittligt antal aktier för perioden
efter full utspädning
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-0,27

-0,02

-0,27

-0,02

-0,08

-0,08

0,00

9 979 664

9 304 206

9 979 664

9 304 206

9 304 206

9 304 206

4 230 082

9 979 664

9 304 206

9 979 664

9 304 206

9 304 206

9 304 206

4 230 082

Balansräkning i sammandrag
Belopp i SEK

Koncernen

Moderbolaget

2006-06-30

2006-06-30

Koncernen
2005-12-31

Moderbolaget

Moderbolaget

2005-12-31

2004-12-31*

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

462 247

462 247

528 282

528 282

3 807 437

3 807 437

274 801

274 801

0

Finansiella anläggningstillgångar

50 000

250 000

50 000

250 000

0

Summa anläggningstillgångar

4 319 684

4 519 684

853 083

1 053 083

660 352

Omsättningstillgångar

465 419

465 419

1 210 291

1 210 291

70 433

Kassa och bank

374 854

374 854

4 139 071

3 945 793

401

Summa omsättningstillgångar

840 273

840 273

5 349 362

5 156 084

70 834

5 159 957

5 359 957

6 202 445

6 209 167

731 186

169 183

Inventarier, verktyg och installationer

SUMMA TILLGÅNGAR

660 352

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital

6 254 338

6 254 338

6 573 397

6 573 397

-3 591 498

-3 582 226

-776 579

-769 857

-15 709

Summa eget kapital

2 662 840

2 672 112

5 796 818

5 803 540

153 474

Kortfristiga skulder

2 497 117

2 687 845

405 627

405 627

577 712

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5 159 957

5 359 957

6 202 445

6 209 167

731 186

50 000

50 000

50 000

50 000

0

Inga

Inga

Inga

Inga

Inga

Fritt eget kapital

Poster inom linjen
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

* För 2004 fanns ingen koncern. Moderbolagets räkenskaper är upprättade enligt samma redovisningsprinciper
som koncernen 2005.

Resultaträkningar
Resultaträkningar redovisas både i sammandrag och fullständigt för de två räkenskapsår
som Bolaget har bedrivit verksamhet, dels på koncern- och dels på moderbolagsnivå. Vidare
redovisas resultaträkningar för perioden 2006-01-01 – 2006-06-30 på koncern- och
moderbolagsnivå.
Finansiell situation
Viatech Systems AB bildades under 2004 som ett dotterbolag till SystemSeparation Sweden
Holding AB. Under 2005 så avknoppades Bolaget och noterades på AktieTorget. Under
andra halvan av 2005 intensifierades arbetet med att bearbeta marknaden för oljerening.
Därutöver påbörjades försäljningen av kemikalier. Under 2006 har stora personella och
ekonomiska resurser lagts på att tillmötesgå de krav som AktieTorget ställde i samband med
mediauppmärksamheten kring en av Bolagets tidigare huvudägare. Bolagets omsättning har
hitintills varit blygsam då något brett marknadsgenombrott inte uppnåtts inom något av
Viatechs båda affärsområden. Bolaget är i behov av det kapitaltillskott som avses i detta
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prospekt. Vid full anslutning kommer drygt 12 MSEK att tillföras Bolaget efter
emissionskostnader. Det planerade kapitaltillskottet kommer att användas dels för utökade
marknadsföringsinsatser och en ökning av det sysselsatta kapitalet och dels för inlösen av
ett lån på 1,65 MSEK
Nettoomsättningen för perioden januari-juni 2006 uppgick till cirka 274 000 kronor medan
omsättningen för 2005 uppgick till cirka 649 000 kronor. Bolaget har på grund av negativ
medieuppmärksamhet förlorat en av sina största kemikaliekunder inom affärsområdet Heavy
Oil vilket har påverkat omsättningen negativt.
Efter 2006-06-30 har Bolaget genomfört en kvittningsemission om 2 MSEK för att ytterligare
stärka det egna kapitalet och öka möjligheterna att komma ut på marknaden med sina
produkter. I övrigt finns det inga väsentliga förändringar rörande Bolagets finansiella situation
eller ställning på marknaden, sedan senast lämnade delårsrapport, januari till juli 2006.
Rörelseresultat
Resultatet för 2004 och 2005 har, så vitt styrelsen känner till, inte påverkats väsentligt av
några externa faktorer. Viatechs omsättning har under de två första verksamhetsåren varit
begränsad då något brett marknadsgenombrott inte erhållits inom något av Bolagets två
affärsområden. Den negativa massmediala uppmärksamheten har delvis begränsat
omsättningen genom att en kund lämnat Bolaget under innevarande år. En fortsatt negativ
massmedial uppmärksamhet skulle kunna påverka Bolagets omsättning även i framtiden.
Bolagets resultat har under 2006 påverkats negativt genom den oberoende granskning som
utfördes av Öhrlings PWC till en kostnad av 395 000 SEK. Bolaget bedömning är att ingen
bankfinansiering av den löpande verksamheten kommer att behövas under den närmaste
12-månadersperioden. Bolaget anser att man har erforderlig likviditet för att löpande sköta
ingångna åtaganden. Bolagets likviditet kommer att räcka till dess emissionslikviden är
Bolaget tilhanda
Bolaget har i dagsläget inte påverkats väsentligt av några offentliga, ekonomiska,
skattepolitiska, penningpolitiska eller andra politiska åtgärder. Dock kan Bolaget komma att
påverkas av sådana åtgärder i de länder med oljeproduktion, där Bolaget inom affärsområdet
Heavy Oil på längre sikt planerar att bedriva verksamhet.
Kassaflöde
Bolagets kassaflöde visas på sidan 51 både på koncern- och moderbolagsnivå. Under 2005
uppvisade Bolaget ett positivt kassaflöde med hjälp av det ökade egna kapitalet som togs in i
ovan nämnda emissioner. Under första halvåret 2006 har Bolaget sett över sin kapitalstruktur
och uppvisar ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten, i huvudsak på grund av
ökning av externa lån. Dock har Bolaget genomfört en betydande investering inom
affärsområdet Heavy Oil vilket resulterar i att det totala kassaflödet för perioden t.o.m.
2006-06-30 blir negativt.
Belopp i SEK

Resultat efter finansnetto

Koncernen

Moderbolaget

Koncernen

Moderbolaget

Moderbolaget

2006-01-01
-2006-06-30

2006-01-01
-2006-06-30

2005-01-01
-2005-12-31

2005-01-01
-2005-12-31

2004-03-18
-2004-12-31

-2 814 919

-2 812 369

-760 870

-754 148

-15 709

94 319

94 319

140 113

140 113

0

-2 720 600

-2 718 050

-620 757

-614 035

-15 709

Justeringar för:
Avskrivningar på anläggningstillgångar
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
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Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning av fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

744 873

744 873

2 091 490

2 282 218

115 763

309 041

-1 189 858

-1 189 858

-70 433

-172 085

-172 085

577 712

-1 982 700

-1 975 978

491 570

Investeringsverksamhet
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Bildande av dotterbolag

0

0

0

0

-660 352

-3 560 921

-3 560 921

-282 844

-282 844

0

0

0

0

-200 000

0

-3 560 921

-3 560 921

-282 844

-482 844

-660 352

Nyemission

-319 059

-319 059

6 404 214

6 404 214

169 183

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-319 059

-319 059

6 404 214

6 404 214

169 183

-3 764 217

-3 570 939

4 138 670

3 945 392

401

4 139 071

3 945 793

401

401

0

374 854

374 854

4 139 071

3 945 793

401

323

323

423

423

0

-66 249

-66 249

-90 823

-84 101

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vi årets ingång
Likvida medel vi årets utgång

Betalda ränteintäkter (löpande verksamhet)
Betalda räntekostnader (löpande verksamhet)

Finansiell ställning och finansiella resurser
Bolaget planerar att tillföra kapitaltillskott i två steg genom emissioner som beskrivs i detta
prospekt. Under september-oktober 2006 genomförs en företrädesemission som vid full
anslutning tillför Bolaget drygt 12 MSEK efter emissionskostnader. Under perioden
september 2007-juni 2008 kan teckningsoptioner utnyttjas av dem som deltagit i
företrädesemissionen. Vid full anslutning tillförs Bolaget ytterligare drygt 12,3 MSEK efter
emissionskostnader.
Bolaget har upptagit två externa lån under 2006 om totalt 3,65 MSEK från tidigare och
nuvarande aktieägare. Ett lån om 2 MSEK har kvittats mot aktier i samband med
stämmobeslut den 7 september 2006. Del av den erhållna likviden från emissionen kommer
att användas till att lösa ett lån från Icapital Group AB om 1,65 MSEK. Enligt lånelöfte från
ICapital Group AB har Bolaget möjlighet till en kredit som maximalt kan uppgå till 2 MSEK.
Bolaget planerar att återbetala det utestående lånet om 1,65 MSEK i direkt anslutning till
slutförandet av den nyemission som erbjuds i detta prospekt, dock löper lånet som längst till
2006-12-31. Det finns inga säkerheter utställda från Viatech för lånet. Lånet löper med en
årsränta om 5 %.
Aktieägare som innehar aktier motsvarande 45,7 % av de utestående aktierna och BTA efter
den genomförda kvittningsemissionen har förbundit sig att teckna sin del av
företrädesemissionen, vilket innebär att emissionsbelopp på cirka 5,7 MSEK är garanterat. I
det fall att företrädesemissionen inte blir fulltecknad är det styrelsens uppfattning att det
garanterade beloppet säkerställer Bolagets möjligheter att leva upp till sina nuvarande
åtaganden och genomföra de planerade marknads- och försäljningsaktiviteterna i reducerad
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omfattning fram tills ett positivt kassaflöde uppnås i verksamheten. Detta gäller även om
kapitaltillskottet i steg två (teckningsoptioner september 2007-juni 2008) helt uteblir.
I övrigt är det Bolagets bedömning att ingen bankfinansiering av den löpande verksamheten
kommer att behövas under den närmaste 12-månadersperioden. Bolaget har erforderlig
likviditet för att löpande sköta ingångna åtaganden. Bolagets likviditet räcker till dess
emissionslikviden är Bolaget tilhanda. I det fall större projekt inom affärsområdet Heavy Oil
kommer att bli aktuella, avses dessa projekt att finansieras separat genom extern
projektfinansiering från fall till fall.
Kapitaltillskottet förväntas ge Viatech den finansiella handlingsfrihet som krävs för att
tillvarata de affärsmöjligheter som finns på marknaden bland annat genom att utveckla
organisationen ytterligare och utöka personalstyrkan. Cirka 5 MSEK är avsett för att
finansiera marknadsföringsinsatser av Bolagets system under 2007 och cirka 5,3 MSEK för
att öka sysselsatt kapital. 1,65 MSEK är avsett för att lösa ett kortfristigt lån. Under rubriken
”Förändring kapitalstruktur” redovisas på vilket sätt som ovan beskrivna kvittningar och
emissioner påverkar Bolagets balansräkning.
Eget kapital och skuldsättning
Moderbolagets och koncernens balansräkning finns återgivna i sin helhet på sidorna 59-60
per 2006-06-30. Bolaget har upptagit två externa lån under 2006 om totalt 3,65 MSEK från
tidigare och nuvarande aktieägare. Ett lån om 2 MSEK har kvittats mot aktier i samband med
stämmobeslut den 7 september 2006. Del av den erhållna likviden från emissionen kommer
att användas till att lösa ett lån från Icapital Group AB om 1,65 MSEK.
Revisionsberättelser och anmärkningar
Revisionsberättelser är upprättade för 2004 och 2005. Dessa finns återgivna i sin helhet på
sidorna 75-76. En revisionsberättelse gällande en översiktlig granskning av delårsinformation
för januari-juni 2006 finns återgiven i sin helhet på sidan 74.
Följande anmärkningar har lämnats i revisionsberättelse för 2005:
Årsredovisningen har inte upprättats och överlämnats för revision i lagstadgad tid.
Bolagets interna kontroll vad avser den finansiella rapporteringen har under året varit
bristfällig. Detta gäller bland annat uppgifter om prognoser, delårsrapportering och övrig
information till marknaden. Bolagets fortsatta drift är beroende av framtida extern finansiering
eftersom den verksamhet som bedrivs idag inte kan säkerställa ett driftsöverskott som kan
försäkra den fortsatta driften under den kommande tolvmånadersperioden. Beaktat detta bör
styrelsen nogsamt följa Bolagets finansiella utveckling.
Följande anmärkning har lämnats i delårsinformationen för januari-juni 2006:
Bolagets fortsatta drift är beroende av framtida extern finansiering eftersom den verksamhet
som bedrivs idag inte kan säkerställa ett driftsöverskott som kan försäkra den fortsatta driften
under den kommande tolvmånadersperioden. Beaktat detta bör styrelsen nogsamt följa
Bolagets finansiella utveckling.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2005
Styrelsen och verkställande direktören för Viatech Systems AB (publ), organisationsnummer
556658-0196, med säte i Uppsala, avger härmed sin årsredovisning med tillhörande
koncernredovisning för räkenskapsperioden 2005-01-01 till 2005-12-31 vilken skall
fastställas på ordinarie årsstämma.
Allmänt om verksamheten
Viatech Systems AB (publ) är legalt moderbolag i Viatechkoncernen och noterat vid
AktieTorget sedan juni 2005. All verksamhet har under året bedrivs i moderbolaget. De under
året bildade dotterbolagen Viatech Industrial Oil AB och Viatech Heavy Oil Processing AB
har inte haft någon verksamhet under 2005.
Viatech Industrial Oil skall utveckla och bedriva marknadsföring och försäljning/uthyrning av
separationssystem för rengörning och recirkulering av mineralbaserade processoljor inom
oljeproduktion, stålindustri och verkstadsindustri. Bolagets processer och utrustningar skall
medverka till att minska miljöbelastningen inom tillverkningsindustrin och därtill höja
produktkvaliten, minska kostnaderna och höja produktiviteten i kundernas verksamheter.
Viatech Heavy Oil Processing AB skall genom utveckling och på en global marknad bedriva
marknadsföring och försäljning av återvinningsprocessystem för slopoljor (se nedan) och
smörj och brännoljeavfall. Bolaget skall genom metoder, processer och utrustningar minska
antalet miljöfarliga och miljöförstörande oljeförvaringskällor (våta deponier).
Bolagets marknad
Bolagets huvudmarknader är i nuläget koncentrerade till i första hand OECD-området vad
gäller Viatech Industrial Oil och för Viatech Heavy Oil till länder med oljeproduktion och
raffinaderiverksamhet samt länder med större hamnanläggningar. Förutsättningarna för att
dela upp verksamheten efter segment förelåg ej under 2005.
Väsentliga händelser under räkenskapsperioden
Viatech Systems AB delades ut till Aktieägarna i SystemSeparation Sweden Holding AB
enligt beslut vid extra bolagsstämma i mars 2005.
Bolaget ansökte under våren 2005 om notering av bolagets aktie vid AktieTorget och
noterades där i juni 2005.
Under kvartal 1 2005 genomfördes en riktad nyemission till investerare vilket tillförde bolaget
2,1 Mkr före emissionskostnader.
Under kvartal 2, 2005 vid en extra bolagstämma beslutades att utöka bolagets styrelse med
två personer, Christer Lindqvist och Mikael Klingvall.
Under kvartal 4 2005 genomfördes en riktad nyemission till investerare vilket tillförde bolaget
4,4 Mkr före emissionskostnader för att säkerställa bolagets möjlighet till fortsatt expansion.
Bolaget slutförde framtagande den först nollserieversionen av systemet för ultraren olja
(UCO) samt startade marknadsföringen av systemet gentemot stålbolag i Sverige.
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Omsättning och resultat
Omsättningen för hela perioden uppgick till 648 880 kr och resultatet efter skatt uppgick till 760 870 kr.
Investeringar & immateriella tillgångar
Under perioden har investeringar gjorts i ny labproduktionsutrustning. Utvecklingskostnader
har redovisats i balansräkningen om det anses sannolikt att de framtida ekonomiska
fördelarna som kan härledas till tillgången kommer att tillfalla företaget.
Finansiell ställning
Koncernens likvida medel vid årets utgång uppgick till 4 139 071 kr. Koncernens kassaflöde
från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -1 932 700 kr.
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Under kvartal 1 2006 har bolaget förvärvat en mobil processanläggning för rening av slop
och oljeavfall. Förvärvet finansierades delvis genom egen likviditet och dels genom ett
lånelöfte från ICapital Group på 2000 Tkr.
Bolagets Styrelseordförande Alexander Richards har den 21 april 2006 avgått på egen
begäran. Styrelsen har den 12 maj utsett styrelseledamoten Christer Lindqvist till tillförordnad
Ordförande fram till nästa bolagsstämma.
Pga. av medieuppmärksamheten kring en av bolagets huvudägare förlorade bolaget under
maj månad en av bolagets största kemikaliekunder.
Bolaget gav i april ett uppdrag till Öhrlings PriceWaterhouseCoopers att genomföra en
oberoende granskning av bolaget. Rapporten avlämnades under maj och föredrogs för
Aktietorgets ledning.
Styrelsen har beslutat om att föreslå bolagsstämman den 28 juni, att genomföra en
företrädesemission på mellan 5 och 15 MSEK för att säkerställa möjligheterna för bolaget att
genomföra nödvändiga marknadsinsatser inom verksamhetsområdena Industrial och Heavy
Oil.
Framtidsutsikter
Koncernen ser ett ökat intresse från potentiella kunder för båda verksamhetsområdena och
därför förväntas försäljning öka under 2006.
Miljöpåverkan
Koncernens produkter har i sig själva ingen negativ påverkan på miljön men används i en
industri som kan påverka miljön. Det är fastlagt att koncernens produkter effektiviserar
separeringen av förorenad olja vilket leder till minskade utsläpp av miljöpåverkande ämnen.
Koncernen bedriver utveckling för att kunna effektivisera separeringsprocessen ytterligare
vilket bidrar till att minska utsläppen av miljöpåverkande ämnen från koncernens kunder.
Moderbolaget
Moderbolagets omsättning för hela räkenskapsperioden uppgick till 648 880 kr.
Moderbolagets resultat uppgick till -754 148 kr.
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Aktieägare
Antalet aktieägare i Viatech Systems AB uppgick per den 30 december 2005 till 610. De tio
största ägarna kontrollerade 67,62 % av bolagets aktier.
Aktieägarstruktur
De innehavsmässigt största aktieägarna per den 30 december 2005 innan nyemission om
949 000 aktier som registrerades hos Bolagsverket den 28 januari 2006. Samtliga uppgifter
är hämtade från den av VPC AB förda aktieboken.
Aktieägare
Gunnar Ström
Western Elgajo AB
Försäkringsaktiebolaget,
Avanza Pension
Akelius Insurance
Public LTD
Johan Hansson AB
Addyourlogo AB
Björn Forsberg
Rescator Fastigheter AB
Banque Carnegie
Luxembourg SA
Peter Henderson
Olev Mäehans
Övriga
Totalt

Antal aktier
2 389 500
1 987 000

Andel i %
25,14%
20,90%

499 500

5,26%

456 500
300 000
298 500
145 000
126 164

4,80%
3,16%
3,14%
1,53%
1,33%

125 000
100 000
100 000
2 978 000
9 505 164

1,32%
1,05%
1,05%
31,33%
100,00%

Styrelsearbetet
Styrelsen har under hela räkenskapsåret haft 6 protokollförda sammanträden. Styrelsen har i
samband med möten erhållit skriftlig och muntlig dokumentation och information om
företagets utveckling av Verkställande direktören och ledning av denna information fattat
beslut i samtliga för bolaget väsentliga frågor. Utöver de löpande frågor som
revisionsrapport, årsredovisning, investeringar, affärsstrategiska frågor och budget har
särskild uppmärksamhet ägnats åt bolagets expansion. Utöver styrelsemöten rapporterar
Verkställande direktören om bolagets utveckling.
Övergång till International Financial Reporting Standard (IFRS)
Detta är första koncernredovisningen som upprättas för Viatech Systems AB och den
upprättas enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), i den form de antagits av
EU. Se vidare information under avsnittet redovisningsprinciper.
Förslag till resultatdisposition
Balanserat resultat
Årets resultat
Totalt

-15 709
-754 148
-769 857

Styrelsen föreslår att ansamlad förlust disponeras enligt följande:
Att i ny räkning överföres

-769 857 kr

Resultatet av bolagets och koncernens verksamhet och ställning vid räkenskapsårets utgång
framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar, förändringar i eget kapital samt
kassaflödesanalys med tillhörande tilläggsupplysningar och noter.
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Såvitt styrelsen känner till är årsredovisningen upprättad i överensstämmelse med god
redovisningssed för aktiemarknadsbolag. De lämnade uppgifterna stämmer med de faktiska
förhållandena i verksamheten och ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle
kunna påverka den bild av koncernen och moderbolaget som skapats av årsredovisningen.
Årsredovisningen och koncernredovisningen har, som framgår ovan, godkänts för utfärdande
av styrelsen den 21 juni 2006. Koncernens resultat- och balansräkning och moderbolagets
resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 28 juni 2006.
Stockholm den 21 juni 2006
Christer Lindqvist
Styrelseordförande
Michael Klingvall

Gunnar Ström

Björn Forsberg

Olev Mäehans
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse avviker från standardutformningen och har avgivits den 21 juni 2006.
Alexander Hagberg
Auktoriserad revisor
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2004
Viatech Systems AB
556658-0196
Styrelsen för Viatech Systems AB, 556658-0196 får härmed avge årsredovisning för 2004,
bolagets första räkenskapsår.
Allmänt om verksamheten
Bolaget registrerades under 2004 som helägt dotterbolag till SystemSeparation Sweden AB,
org.nr. 556446-4914, och förvärvade mot revers moderbolagets samtliga immateriella
tillgångar till den s.k. oljereningsprocessen vilken moderbolaget utvecklat och patentsökt.
Under hösten 2004 har ägandet i Viatech Systems AB skiftats från SystemSeparation
Sweden AB till dess moderbolag SystemSeparation Sweden Holding AB, org.nr. 5566802584, som är noterat vid AktieTorget sedan december 2004.
Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av maskiner, processer och
produkter inom det kemitekniska området. Bolagets huvudinriktning skall vara rening av
residualoljor.
Målgruppen består i första hand av stålbearbetande industrier (rening av valsoljor),
fartygsmotorer (rening av smörjoljor) samt kraftdistribuerande företag (rening av
linkopplaroljor i transformatorer). Marknaden är global och bolaget uppskattar den totala
världsmarknaden till över 10 miljarder på årsbasis. I dagsläget känner företaget inte till några
konkurrenter som förfogar över liknande spjutspetsteknologi med den kundnytta bolaget kan
erbjuda, anledningen till detta kan delvis finnas i rådande miljölagstiftning som hittills inte
krävt att industrin skall återvinna alternativt rena smutsiga residualoljor.
Sedan 2002 har moderbolaget drivit en testanläggning vid ett större stålverk i Sverige.
Anläggningen har kontinuerligt renat valsolja och under snart tre år visat att tekniken
fungerar. Bolaget har under 2004 påbörjat bearbetning av marknaden för att under 2005
kunna etablera sig på den globala marknaden.
Vid extra bolagsstämma med bolagets aktieägare i december 2004 beslutades om en riktad
nyemission till befintliga ägare. Nyemissionen tillför bolaget 69 183 kronor före eventuella
emissionskostnader.
Styrelsen och ledningen har under senare delen av 2004 och början av 2005 förberett
bolaget för en notering vid AktieTorget. Detta ligger i linje med moderbolagets uttalade
målsättning att under början av 2005 dela ut Viatech Systems AB till aktieägarna i
SystemSeparation Sweden Holding AB. Vid extra bolagsstämma med moderbolagets
aktieägare i mars 2005 beslutades att Viatech Systems AB skall delas ut till moderbolagets
aktieägare i enlighet med ”LEX-Asea” lagen som medger att utdelningen är skattefri både för
utdelaren och mottagarna.
Bolaget har under första verksamhetsåret inte haft någon anställd personal och ingen
ersättning har utgått till bolagets styrelse. Under kortare perioder har en konsult varit inhyrd
för att utveckla verksamheten. Samma konsult har bolaget under börja av 2005 tecknat avtal
med för anställning som VD i bolaget med början 1 juni 2005.
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Disposition av bolagets vinst eller förlust
Belopp
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
årets resultat
Totalt

-15 709
-15 709

balanseras i ny räkning
Summa

-15 709
-15 709

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

57

RESULTATRÄKNING
Följande resultaträkningar är hämtade från årsredovisningarna 2004 och 2005 samt
delårsrapporten 2006-01-01 – 2006-06-30. För ytterligare information om Bolagets
redovisningsprinciper hänvisas till efterföljande stycke ”Redovisningsprinciper”.

Belopp i SEK

Not Koncernen

Koncernen

Moderbolaget

2006-01-01 2005-01-01
-2006-06-30 -2005-06-30

2006-01-01
-2006-06-30

Moderbolaget

Koncernen

2005-01-01
-2005-06-30

Moderbolaget

Moderbolaget

2005-01-01
-2005-12-31

2005-01-01
-2005-12-31

2004-03-18
-2004-12-31

648 880

648 880

0

648 880

648 880

0

-259 000

-259 000

0

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

274 217

0

274 217

274 217

0

274 217

-161 654

0

-161 654

0

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader

1

-1 966 508

-176 164

-1 963 959

-176 164

-774 484

-774 484

-15 709

Personalkostnader

2

-800 728

-952

-800 728

-952

-145 753

-145 753

0

-2 654 673

-177 116

-2 652 124

-177 116

-530 357

-530 357

-15 709

-140 113

-140 113

0

-670 470

-670 470

-15 709

Resultat före avskrivningar

Avskrivningar
Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

4

Resultat efter avskrivningar

-94 319
-2 748 992

-94 319
-177 116

-2 746 443

-177 116

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

5

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Periodens resultat

6

323

323

423

423

0

-66 249

-66 249

-90 823

-84 101

0

-2 814 918

-177 116

-2 812 369

-177 116

-760 870

-754 148

-15 709

-2 814 918

-177 116

-2 812 369

-177 116

-760 870

-754 148

-15 709

-2 814 918

-177 116

-2 812 369

-177 116

-760 870

-754 148

-15 709

Resultat per aktie

-0,27

-0,02

-0,27

-0,02

-0,08

-0,08

0,00

Resultat per aktie efter full utspädning

-0,27

-0,02

-0,27

-0,02

-0,08

-0,08

0,00

Genomsnittligt antal aktier för perioden

9 979 664

9 304 206

9 979 664

9 304 206

9 304 206

9 304 206

4 230 082

Genomsnittligt antal aktier för perioden efter

9 979 664

9 304 206

9 979 664

9 304 206

9 304 206

9 304 206

4 230 082

full utspädning
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BALANSRÄKNING
Följande balansräkningar är hämtade från årsredovisningarna 2004 och 2005 samt
delårsrapporten 2006-01-01 – 2006-06-30. För ytterligare information om Bolagets
redovisningsprinciper hänvisas till efterföljande stycke ”Redovisningsprinciper”.
Belopp i SEK

Not

Koncernen

Moderbolaget

2006-06-30

Koncernen

2006-06-30

2005-12-31

Moderbolaget

Moderbolaget

2005-12-31

2004-12-31*

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

7

Immateriella anläggningstillgångar

462 247

462 247

528 282

528 282

660 352

462 247

462 247

528 282

528 282

660 352

3 807 437

3 807 437

274 801

274 801

0

3 807 437

3 807 437

274 801

274 801

0

9

0

200 000

0

200 000

0

15

50 000

50 000

50 000

50 000

0

50 000

250 000

50 000

250 000

0

4 319 684

4 519 684

853 083

1 053 083

660 352

0

0

143 750

143 750

0

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

8

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Depositioner

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar

10

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

11

0

0

0

0

69 183

421 274

421 274

1 060 458

1 060 458

1 250

44 145

44 145

6 083

6 083

0

465 419

465 419

1 210 291

1 210 291

70 433

374 854

374 854

4 139 071

3 945 793

401

840 273

840 273

5 349 362

5 156 084

70 834

5 159 957

5 359 957

6 202 445

6 209 167

731 186

* För 2004 fanns ingen koncern. Moderbolagets räkenskaper är upprättade enligt samma redovisningsprinciper
som koncernen 2005.
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Belopp i SEK

Not

Koncernen

Moderbolaget

2006-06-30

Koncernen

2006-06-30

Moderbolaget

Moderbolaget

2005-12-31

2004-12-31*

2005-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Aktiekapital
Nyemission under registrering
Övrigt tillskjutet kapital
Reservfond

Ansamlad förlust

627 250

627 250

570 310

570 310

100 000

0

0

0

0

69 183

5 627 088

5 627 088

6 003 087

0

0

0

0

0

6 003 087

0

6 254 338

6 254 338

6 573 397

6 573 397

169 183

-776 579

-769 857

-15 709

-15 709

0

-2 814 919

-2 812 369

-760 870

-754 148

-15 709

-3 591 498

-3 582 226

-776 579

-769 857

-15 709

Summa eget kapital

2 662 840

2 672 112

5 796 818

5 803 540

153 474

Långfristiga skulder

0

0

0

0

0

121 412

121 412

127 371

127 371

6 251
571 461

Årets resultat

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag

12

0

190 728

0

0

Övriga skulder

13

2 085 937

2 085 937

241 406

241 406

0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

14

289 768

289 768

36 850

36 850

0

Summa kortfristiga skulder

2 497 117

2 687 845

405 627

405 627

577 712

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5 159 957

5 359 957

6 202 445

6 209 167

731 186

50 000

50 000

50 000

50 000

0

Inga

Inga

Inga

Inga

Inga

Poster inom linjen
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

15

* För 2004 fanns ingen koncern. Moderbolagets räkenskaper är upprättade enligt samma redovisningsprinciper
som koncernen 2005.

Nettoskuldsättning Viatech 2006-06-30
Summa kortfristiga skulder
Mot borgen
Mot säkerhet
Blancokrediter
Summa långa skulder
Mot borgen
Mot säkerhet
Blancokrediter
Eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Andra reserver

2 497 117
0
0
2 497 117
0
0
0
0
6 254 338
627 250
0
5 627 088

Kortfristiga fordringar
Kortfristiga bankskulder
Kortfristig del av långfristiga skulder
Andra kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder

0
0
-2 497 117
-2 497 117

Netto kortfristig skuldsättning

-1 656 844

Långfristiga banklån
Emitterade obligationer
Andra långfristiga lån
Långfristig skuldsättning
Nettoskuldsättning

Kassa
Likvida medel (bankkonto)
Lätt realiserbara värdepapper
Likviditet
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0
374 854
0
374 854

465 419

0
0
0
0
-1 656 844

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL – KONCERN

KONCERNEN
Belopp i SEK

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet kapital

Ingående eget kapital

0

Nybildning 2004-03-18

100 000

Nyemission dec 2004

69 183

Årets resultat
Utgående eget kapital

Ansamlad förlust Totalt eget
kapital
inkl. årets
resultat

Reserver

0

0

0

0
100 000
69 183

0

0

0

-15 709

-15 709

169 183

0

0

-15 709

153 474

169 183

0

0

-15 709

153 474

2004-12-31

Ingående eget kapital
2005-01-01
Nyemission mar 2005

20 920

2 115 993

2 136 913

380 207

-380 207

0

Pågående emission dec 2005*

0

4 267 301

Årets resultat

0

Fondemission mar 2005

Utgående eget kapital

4 267 301
-760 870

-760 870

570 310

6 003 087

0

-776 579

5 796 818

570 310

6 003 087

0

-776 579

5 796 818

2005-12-31

Ingående eget kapital
2006-01-01
Registrerad emission*
Emissionskostnad
Årets resultat
Utgående eget kapital
2006-06-30

* Registrering av emission skedde 28 januari 2006.
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56 940

-56 940

0

-319 059

0

0

627 250

5 627 088

-319 059

0

-2 814 919

-2 814 919

-3 591 498

2 662 840

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL – VIATECH SYSTEMS AB
MODERFÖRETAGET
Belopp i SEK

Aktiekapital

Överkursfond

Reservfond Ansamlad förlust
inkl. årets resultat

Totalt eget
kapital

Ingående eget kapital

0

0

0

0

0

Nybildning 2004-03-18

100 000

0

0

0

100 000

Nyemission dec 2004

69 183

0

0

0

69 183

0

0

0

-15 709

-15 709

169 183

0

0

-15 709

153 474

169 183

0

0

-15 709

153 474

20 920

2 115 993

0

0

2 136 913

380 207

-380 207

0

0

0

Årets resultat
Utgående eget kapital
2004-12-31

Ingående eget kapital
2005-01-01
Nyemission mar 2005
Fondemission mar 2005
Pågående emission dec 2005*

0

0

4 267 301

0

4 267 301

Överföring till överkursfond

0

-1 735 786

1 735 786

0

0

0

0

570 310

0

Årets resultat
Utgående eget kapital

6 003 087

-754 148

-754 148

-769 857

5 803 540

2005-12-31

Antalet aktier uppgick till 9 505 164 st per 2005-12-31 med ett kvotvärde om 0,2 kr.

Ingående eget kapital

570 310

0

6 003 087

-769 857

5 803 540

56 940

0

-56 940

0

0

Emissionskostnad

0

0

-319 059

Årets resultat

0

0

627 250

0

2006-01-01
Registrerad emission*

Utgående eget kapital
2006-06-30

* Registrering av emissionen skedde den 28 januari 2006.
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5 627 088

0

-319 059

-2 812 369

-2 812 369

-3 582 226

2 672 112

REDOVISNINGSPRINCIPER
Upplysningar och redovisningsprinciper för Viatech Systems AB
Koncernredovisningen för Viatech Systems AB (Moderbolaget) för det räkenskapsår som
slutar 31 december 2005 har godkänts av styrelsen för publicering den 21 juni 2006 och
kommer att föreläggas årsstämman 2006 för fastställande. Moderbolaget är ett svenskt
aktiebolag (publ), med säte i Uppsala, Sverige. För beskrivning av verksamheten se
Förvaltningsberättelsen.
Uttalande om överenstämmelse med tillämpligt regelverk
Koncernredovisningen upprättas i enlighet med International Financial Reporting Standards
(IFRS). Eftersom Moderbolaget är ett bolag inom EU tillämpas bara av EU godkända IFRS.
Koncernredovisningen upprättas vidare i enighet med svensk lag genom tillämpning av
Redovisningsrådets rekommendation RR 30 (kompletterande redovisningsregler för
koncerner). Moderbolagets årsredovisning upprättas i enighet med svensk lag och
tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation RR 32 (Redovisning för juridiska
personer). Detta innebär att IFRS värderings- och Upplysningsregler tillämpas med de
avvikelser som framgår av avsnittet Moderbolagets redovisningsprinciper.
Grunder för upprättandet av redovisningen
Redovisningen baseras på historiska anskaffningsvärden, med undantag för derivativa
instrument, finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning, finansiella tillgångar värderas till
verkligt värde via resultaträkningen. Redovisade värden på tillgångar och skulder som
säkras, och som normalt redovisas till anskaffningsvärde, justeras för förändringar i de
verkliga värden som hänför sig till de risker som säkras (säkring av verkligt värde). Alla
Belopp anges, om inget annat anges, i svenska kronor (SEK). Samtliga belopp avrundas till
heltal svenska kronor, om ej annat anges.
Grunder för Konsolidering
Koncernredovisningen omfattar Moderbolaget och dotterföretagen. De finansiella
rapporterna för Moderbolaget och dotterföretagen som tas in i koncernredovisningen
upprättas enligt de redovisningsprinciper som gäller för koncernen. Alla koncerninterna
mellanhavanden, intäkter, kostnader, vinster eller förluster som uppkommer i transaktioner
mellan företag som omfattas av koncernredovisningen elimineras i sin helhet. Ett
dotterföretag tas med i koncernredovisningen från förvärvstidpunkten, vilket är den dag då
Moderbolaget får ett bestämmande inflytande, och ingår i koncernredovisningen fram till den
dag det bestämmande inflytandet upphör. Dotterföretagen Viatech Industrial Oil AB och
Viatech Heavy Oil Processing AB som förvärvades under 2005 är intagna i
koncernredovisningen enligt förvärvsmetoden. De båda dotterbolagen, som är helägda, har
inte bedrivit någon verksamhet under räkenskapsåret har inte haft någon påverkan på
koncernens balans- och resultaträkning.
Osäkerhet i uppskattningar och bedömningar
Antaganden om framtiden, uppskattningar och bedömningar per balansdagen har särskild
betydelse för värderingen av tillgångarna och skulderna i balansräkningen. Utfallet kan
avvika.
Värdet på Bolagets immateriella tillgångar baseras på att framtida positiva kassaflöden
erhålls från dessa tillgångar.
Ändrade redovisningsprinciper
Koncernredovisningen för räkenskapsåret 2005 är den första koncernredovisningen som
upprättas för Viatech Systems AB vilket innebär att IFRS tillämpas från start. Detta innebär
att Bolaget inte har redovisat någon avstämning mot tidigare redovisade belopp.
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Intäktsredovisning
Intäkterna värderas till det värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Vid
försäljning av varor redovisas intäkten när
a) Väsentliga risker och förmåner förknippat med varan överförts till köparen.
b) Engagemanget och kontrollen av över de sålda varorna har släppts.
c) Intäkten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
d) Det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna förknippat med transaktionen kommer att
tillfalla företaget.
e) De utgifter som uppkommit eller förväntas uppkomma tillföljd av transaktionen kan
beräknas på ett tillförlitligt
sätt.
Vid utförande av tjänsteuppdrag redovisas intäkten när tjänsten är utförd.
Ersättningar till anställda inklusive pensioner
När en anställd har utfört tjänster åt företaget under redovisningsperioden redovisar Bolaget
det odiskonterade beloppet avseende kortfristiga ersättningar till anställda som företaget
förväntas betalas om utbyte mot dessa tjänster som:
En skuld (upplupen kostnad) efter avdrag för eventuellt redan utbetalda belopp. Om det
utbetalade beloppet är större än det odiskonterade ersättningsbeloppet redovisas det
överskjutande beloppet som en tillgång (förutbetald kostnad) i den mån det i framtiden
kommer att leda till en minskning av framtida utbetalningar eller en kontant återbetalning.
Premiebetalning för pensionsutfästelser sker enligt pensionsplan. Viatech Systems AB har
uteslutande avgiftsbestämda pensionsplaner. Detta innebär att Bolaget betalar fastställda
avgifter till en separat juridisk enhet och inte har någon rättslig eller informell förpliktelse att
betala ytterligare avgifter om enheten inte har medel att betala alla ersättningar för anställdas
tjänstgöring under innevarande period och tidigare perioder.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar, inventarier och verktyg, redovisas till anskaffningsvärden
med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar redovisas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Utvecklingskostnader aktiveras i
balansräkningen om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna som kan
hänföras till tillgången kommer att tillfalla företaget och att tillgångens anskaffningsvärde kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt. Årligen görs en bedömning av tillgångens redovisade värde i
förhållande till tillgångens beräknade återvinningsvärde. Se vidare information under avsnitt
Nedskrivningar enligt nedan.
Nedskrivningar
Vid varje bokslutstillfälle bedöms om det föreligger någon indikation för nedskrivning av de
redovisade värdena för koncernens tillgångar. Om det finns indikationer beräknas en
tillgångs återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högsta av en tillgångs
nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde. Vid fastställande av nyttjandevärde
nuvärdesberäknas de uppskattade framtida betalningar som tillgången väntas ge uppskov till
under nyttjandeperioden. Vid nuvärdesberäkningen används en kalkylränta före skatt som
speglar den aktuella marknadsräntan och den risk som är hänförlig till tillgången. Om
återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet görs en nedskrivning av tillgången till
återvinningsvärdet. Återföringar av nedskrivningar genomförs om det inte längre finns skäl
för dessa nedskrivningar. Nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar redovisas i
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resultaträkningen. För immateriella anläggningstillgångar, inklusive goodwill, med
obestämbar nyttjandeperiod prövas nedskrivningsbehovet minst årligen.
Avskrivningar
Avskrivningarna sker linjärt och baseras på tillgångens anskaffningsvärde och den
beräknade nyttjandeperioden. Tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs efter avdrag
för dess restvärde. Tillgångarnas restvärde och nyttjandeperiod omprövas minst i slutet av
varje räkenskapsår.
Rörelsefordringar och skulder
Kundfordringar och övriga fordringar redovisas till det belopp som förväntas inflyta efter
avdrag för osäkra kundfordringar som bedöms individuellt. Kundfordran förväntade löptid är
kort, varför värdet redovisas till nominellt belopp utan diskontering. Nedskrivning av
kundfordringar redovisas i rörelsens kostnader. Rörelseskulder redovisas till upplupet
anskaffningsvärde. Leverantörsskulder har kort löptid och värderas utan diskontering till
nominellt belopp.
Skatter
Redovisning i resultaträkningen görs av all skatt som beräknas belöpa på redovisat resultat.
Dessa skatter har beräknats enligt gällande skatteregler och redovisas i posten skatt på
årets resultat. Uppskjutna skattefordringar i avdragsgilla temporära skillnader och
underavskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att
medföra lägre skattebetalningar i framtiden.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalyser upprättas enligt indirekt metod, vilket innebär att resultatet efter
finansiella poster justeras för transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar under
perioden samt för eventuella intäkter och kostnader som hänförs till investeringsverksamhetens kassaflöden. Likvida medel utgörs av kassa och banktillgodohavanden.
Klassificering
Tillgångar och skulder fördelas på kort- respektive långfristiga. Långfristiga fordringar och
skulder består i allt väsentlighet av belopp som förväntas förfalla till betalning efter ett år
räknat från balansdagen. Kortfristiga fordringar och skulder förfaller till betalning inom ett år
räknat från balansdagen.
Moderbolagets redovisningsprinciper
Andelar i koncernföretag värderas till anskaffningsvärde. Om återvinningsvärdet (se avsnitt
ovan om Nedskrivningar) bedöms lägre sker nedskrivning. Återföringen av tidigare
nedskrivning av värdet på andelar i koncernföretag sker om det inte längre finns skäl för
nedskrivningen.
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NOTER TILL RESULTAT OCH BALANSRÄKNING
NOT 1 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER

Koncernen

Moderbolaget

2005

Ernst & Young revisionsarvode

Moderbolaget

2005

2004

38 000

38 000

7 900

Övriga förvaltningskostnader

202 133

202 133

0

Konsultarvoden

239 590

239 590

0

Övriga externa kostnader

294 761

294 761

0

Summa

774 484

774 484

7 900

NOT 2. ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Koncernen

Moderbolaget

Moderbolaget

2005

2005

2004

90 400

90 400

0

6 048

6 048

0

96 448

96 448

0

Löner och andra ersättningar
VD
Övriga anställda
Summa

Sociala kostnader enligt lag och avta
Pensionskostnader Styrelse och VD
Social kostnader

Medeltalet anställda (omräknade i heltidstjänster)

8 133

8 133

0

28 728

28 728

0

Koncernen

Moderbolaget

Moderbolaget

2005

2005

2004

Män

1

1

1

Kvinnor

0

0

0

Summa

1

1

1

Könsfördelning inom moderbolagets ledning 31 december
2005
Totalt
Styrelse (exkl. VD)

Varav kvinnor
5

0

Verkställande direktör

1

0

Totalt

6

0

Sjukfrånvaro
Då moderbolaget har färre än 10 anställda redovisas inte sjukfrånvarostatistik.
Aktierelaterade ersättningar
Det finns inga aktierelaterade ersättningar i koncernen.
Ersättningar till ledande befattningshavare
Styrelsens ordförande och ledamöter har för räkenskapsåret inte erhållit något arvode. Ersättning till verkställande direktören och andra ledande
befattningshavare utgörs av lön, övriga ersättningar och förmåner samt pensionskostnader. Årslön för Bolagets VD uppgår till 600.000 kr (anställd
dec 2005). Med andra ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen.
Pensioner
Pensionskostnaden utgörs av pensionspremie som uppgår till fast procentsats, 13 % av den pensionsgrundande lönen. Med en
pensionsgrundande lönen avses grundlönen så länge som den verkställande direktören kvarstår som anställd i Bolaget. Uppsägningslön är
pensionsgrundande.
Semester
Den verkställande direktören och andra ledande befattningshavare har rätt till 30 semesterdagar per år.
Uppsägning och avgångsvederlag
Mellan Bolaget och verkställande direktören gäller en uppsägning om 6 månader om uppsägningen sker från
Bolagets sida och 6 månader om uppsägningen sker från den verkställande direktörens sida.
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NOT 3. NÄRSTÅENDE TRANSAKTIONER
Transaktioner med närstående till Viatech-koncernen under räkenskapsåret 2005:
Viatech Systems AB har under kvartal 3 fakturerat Western Elgajo AB (ägs av Alexander Richards f.d. styrelseledamot) ett konsultarvode om totalt
115.000 kr. Beloppet har redovisats under nettoomsättningen. Prissättningen har varit marknadsmässig.
Belopp i kr

Bolag

Kategori

Transaktion

111 073 SystemSeparation Sweden AB Andra närstående

Vidarefakturering av resekostnader,
varuinköp, ekonomi och administration

63 261 Western Elgajo AB

Företag med be-

Leverantörsskuld

tydande inflytande

27 775

-

Andra närstående/

Utlägg

Alexander Richards

Avskrivning på immateriella och materiella anläggningstillgångar baseras på historiska anskaffningsvärden och bedömda nyttjandeperioder för olika grupper av
anläggningar. Restvärden bedöms vara försumbara och har inte beaktas då avskrivningsbart belopp fastställts.

Inga förändringar av nyttjandeperioder genomfördes under 2005 eller 2004.
Under året anskaffade tillgångar beräknas avskrivningar från anskaffningstidpunkten.
Avskrivningar görs linjärt med följande nyttjandeperiod.
Inventarier
Immateriella tillgångar

5 år
5 år

Avskrivningar inventarier enligt plan
Avskrivningar immateriella tillgångar enligt
plan
Summa avskrivningar

8 043
132 070
140 113

NOT 5. RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Räntekostnader redovisas i takt med att de uppstår

Koncernen

Moderbolaget
2005

Moderbolaget

2005

2004

Övriga räntekostnader

14 986

8 264

0

Övriga finansiella kostnader

75 837

75 837

0

Summa

90 823

84 101

0

NOT 6. SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
Koncernen

Moderbolaget

Moderbolaget

2005

2005

2004

Redovisat resultat före skatt

-760 870

-751 148

-15 709

Skatt enligt nominell skattesats

213 044

210 321

4 399

-196

-196

0

5

5

0

-212 853

-210 130

-4 398

0

0

0

Skatteeffekt av:
Ej avdragsgilla poster
Ej skattepliktiga intäkter
Ej aktiverad skattenytta av förlust
Redovisad skattekostnad

Ej redovisade underskottsavdrag uppgår till 217 Tkr (4 Tkr)
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NOT 7. IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Koncernen

Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar

Moderbolaget

Moderbolaget

2005

2005

2004

660 352

660 352

0

0

0

660 352

660 352

660 352

660 352

0

0

0

- Årets avskrivningar enligt plan

-132 070

-132 070

0

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan

-132 070

-132 070

0

528 282

528 282

660 352

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

- Ingående ackumulerade avskrivningar

Redovisat värde vid årets slut

Tillgången utgörs av värdet av oljereningsprocessen förvärvad från SystemSeparation Sweden AB, delvis förvärvad
(404 Tkr) och återstoden upparbetad i egen regi.

NOT 8. INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER
Koncernen

Moderbolaget
2005

Ingående anskaffningsvärde

Moderbolaget

2005

2004

0

0

0

Årets anskaffningar

282 844

282 844

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

282 844

282 844

0

- Ingående ackumulerade avskrivningar

0

0

0

- Årets avskrivningar enligt plan

-8 043

-8 043

0

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan

-8 043

-8 043

0

274 801

274 801

0

Redovisat värde vid årets slut

NOT 9. ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
Koncernen

Moderbolaget

Moderbolaget

2005

2005

2004

Ingående anskaffningsvärde

0

0

0

Årets anskaffning

0

200 000

0

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

0

200 000

0

Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag. Ägardelen av kapitalet avses, vilket
överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Dotterföretag / Org / Säte

Antal andelar

%

Bokfört värde

Viatech Heavy Oil Processing AB, 556682-0659, Uppsala

1 000

100

100 000

Viatech Industrial Oil AB, 556682-0642, Uppsala

1 000

100

100 000
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NOT 10. ÖVRIGA FORDRINGAR
Koncernen

Momsfordran
Pågående emission

Moderbolaget
2005

2004

59 206

59 206

0

1 001 250

1 001 250

0

1

1

1 250

1 060 457

1 060 457

1 250

Övr. kortfristiga fordringar
Summa

Moderbolaget

2005

NOT 11. KASSA OCH BANK
Koncernen

Moderbolaget

Moderbolaget

2005

2005

2004

SEK

4 139 071

3 945 793

401

Summa

4 139 071

3 945 793

401

Likvida medel värderas till det nominella beloppet
på balansdagen

NOT 12. SKULDER TILL KONCERNFÖRETAG
Koncernen

Skuld till SystemSeparation Sweden AB,

Moderbolaget

Moderbolaget

2005

2005

2004

0

0

571 461

0

0

571 461

556446-4914 Uppsala
Summa

Under år 2004 var SystemSeparation Sweden AB moderbolag till Viatech Systems AB.
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NOT 13. ÖVRIGA SKULDER
Koncernen

Moderbolaget
2005

Skuld till Alexander Richards

Moderbolaget
2005

2004

27 775

27 775

0

111 073

111 073

0

Skuld till Western Elgajo AB

63 261

63 261

0

Övriga skulder

39 297

39 297

0

241 406

241 406

0

Skuld till SystemSeparation Sweden AB

Summa

NOT 14. UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Koncernen

Semesterskuld
Löneskatt

Moderbolaget

Moderbolaget

2005

2005

2004

7 153

7 153

0

1 973

1 973

0

Övriga upplupna kostnader

27 724

27 724

0

Summa

36 850

36 850

0

NOT 15. STÄLLDA SÄKERHETER
Koncernen

Moderbolaget

Moderbolaget

2005

2005

2004

Garantibelopp, VPC

50 000

50 000

0

Summa

50 000

50 000

0

NOT 16. RISKER
Finansiering
Ansvaret för finansieringen av koncernen åligger styrelsen. Dotterbolagen skall finansiera sin verksamhet genom moderbolaget, inga egna
finansieringsbeslut fattas av dotterbolagen utan detta sker på koncernnivå.
Bolaget har haft problem med extern finansiering och har fått lån från tidigare huvudägare Icapital Group AB.
Valutarisker
Koncernen har som policy att valutasäkra alla order med ett ordervärde i utländsk valuta som omräknat är större än SEK 250.000.
Kreditrisker
Koncernen säljer normalt på 30 dagar netto inom OECD-området samt där så är möjligt begära förskott på del av ordervärdet. Vid större projekt
och i länder med finansiell och politisk instabilitet eftersträvar Bolaget att leverera mot remburs.
Rörelserelaterade risker
Bolaget planerar att expandera kraftigt på kort tid. Detta kan innebära risker i form av organisatoriska problem, att ett framtida kapitalbehov kan
krävas samt att Bolaget kan ta skada av att tappa nyckelpersoner.
Bolaget är i en tidig kommersialiseringsfas för sina system och produkter. Då dessa system och produkter ännu inte har fått ett
marknadsgenombrott, så finns risk att denna fas kan förlängas eller helt utebli för vissa produkter och system.
Politisk risk
Delar av Bolagets verksamhet kan komma att bedrivas på marknader som präglas av politisk instabilitet och/eller risk av valutarestriktioner.

Bolagets revisor har granskat årsredovisningarna för 2005 och 2004 samt översiktligt
granskat delårsrapporten för perioden 2006-01-01 – 2006-06-30. Noterna avser helåren
2004 och 2005; således inte perioden 2006-01-01 – 2006-06-30.
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DEFINITIONER
Marginaler
Rörelsemarginal
Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar i procent av årets fakturering
Vinstmarginal
Resultat efter finansnetto i procent av årets fakturering
Räntabilitetsmått
Räntabilitet på sysselsatt kapital
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt
kapital
Räntabilitet på eget kapital
Nettoresultat enligt resultaträkningen i procent av genomsnittligt eget kapital.
Kapitalstruktur
Justerat eget kapital
Eget kapital inklusive 72 procent av obeskattade reserver
Genomsnittligt eget kapital
Ingående plus utgående eget kapital dividerat med två
Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder dividerat med eget kapital
Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen
Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader
Andel riskbärande kapital
Summan av eget kapital och latent skatteskuld dividerat med balansomslutningen
Data per aktie
Vinst per aktie
Nettoresultat i relation till genomsnittligt antal utestående aktier under året
Vinst per aktie efter full utspädning
nettoresultat i relation till genomsnittligt utestående aktier under året, plus aktier som kan
tillkomma genom optionsrätter och konvertibler.
Eget kapital per aktie
Eget kapital i relation till totalt antal aktier per balansdagen
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FÖRÄNDRING KAPITALSTRUKTUR
Denna proforma balansräkning beskriver inte Bolagets faktiska finansiella ställning eller
resultat utan informerar endast om status i balansräkning efter kvittningsemission*, planerad
emission** och fullt nyttjade av teckningsoptioner*** 1 september 2007 - 30 juni 2008.
Siffrorna grundar sig på Viatech Systems AB:s lämnade delårsrapport för per 2006-06-30
som översiktligt har granskats av Bolagets revisor (se sidan 74).

Viatech
Systems AB

Belopp i SEK

Balanser efter
beslutad
kvittningsemission

Justeringar
Kvittningsemission*

Justeringar
Balanser efter teckningsemission ***
nyemission

Justeringar
nyemission**

Balanser efter
teckningsemission

2006-06-30
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

462 247

0

462 247

0

462 247

0

462 247

462 247

0

462 247

0

462 247

0

462 247

3 807 437

0

3 807 437

0

3 807 437

0

3 807 437

3 807 437

0

3 807 437

0

3 807 437

0

3 807 437

200 000

0

200 000

0

200 000

0

200 000

50 000

0

50 000

0

50 000

0

50 000

250 000

0

250 000

0

250 000

0

250 000

4 519 684

0

4 519 684

0

4 519 684

0

4 519 684

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Depositioner

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

0

0

0

0

0

0

0

Fordringar hos koncernföretag

0

0

0

0

0

0

0

421 274

0

421 274

0

421 274

0

421 274

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

44 145

0

44 145

0

44 145

0

44 145

465 419

0

465 419

0

465 419

0

465 419

Kassa och bank

374 854

1 800 000

2 174 854

12 129 164

14 304 018

12 379 164

26 683 182

Summa omsättningstillgångar

840 273

1 800 000

2 640 273

12 129 164

14 769 437

12 379 164

27 148 601

5 359 957

1 800 000

7 159 957

12 129 164

19 289 121

12 379 164

31 668 285

SUMMA TILLGÅNGAR
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Proforma balansräkning, fortsättning.

Viatech
Systems AB

Belopp i SEK

Balanser efter
beslutad
kvittningsemission

Justeringar
Kvittningsemission*

Justeringar
Balanser efter teckningsemission ***
nyemission

Justeringar
nyemission**

Balanser efter
teckningsemission

2006-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Aktiekapital

627 250

120 000

747 250

1 494 500

2 241 750

747 250

2 989 000

0

0

0

0

0

0

0

5 627 088

0

5 627 088

0

5 627 088

0

5 627 088

0

0

0

0

0

0

0

6 254 338

120 000

6 374 338

1 494 500

7 868 838

747 250

8 616 088

Fria fonder

0

1 880 000

1 880 000

10 959 664

12 839 664

11 706 914

24 546 578

Emissionskostnader

0

0

0

-325 000

-325 000

-75 000

-400 000

Nyemission under registrering
Övrigt tillskjutet kapital
Reservfond
Summa bundet eget kapital

Ansamlad förlust

-769 857

0

-769 857

0

-769 857

0

-769 857

Årets resultat

-2 812 369

0

-2 812 369

0

-2 812 369

0

-2 812 369

Summa fritt eget kapital

-3 582 226

1 880 000

-1 702 226

10 634 664

8 932 438

11 631 914

20 564 352

2 672 112

2 000 000

4 672 112

12 129 164

16 801 276

12 379 164

29 180 440

Summa eget kapital

Skulder
Leverantörsskulder

121 412

0

121 412

0

121 412

0

121 412

Skulder till koncernföretag

190 728

0

190 728

0

190 728

0

190 728

2 085 937

-200 000

1 885 937

0

1 885 937

0

1 885 937

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

289 768

0

289 768

0

289 768

0

289 768

2 687 845

-200 000

2 487 845

0

2 487 845

0

2 487 845

5 359 957

1 800 000

7 159 957

12 129 164

19 289 121

12 379 164

31 668 285

* Denna proforma balansräkning beskriver inte Bolagets faktiska finansiella ställning eller resultat utan informerar endast om status i
balansräkning efter att den planerade kvittningsemissionen är genomförd. Då Bolaget per 2006-06-30 erhållit 200 000 SEK av det totala
lånebeloppet om 2 000 000 SEK minskas de övriga skulderna med motsvarande belopp och kassan tillförs 1 800 000 inbetalade efter
balansdagen. Information om det egna kapitalets utveckling finns på sidan 43 i detta prospekt. Tillämpade redovisningsprinciper i proforma
balansräkningen överensstämmer med Årsredovisningslagen samt Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Ytterligare information
om Bolagets redovisningsprinciper kan utläsas på sidorna 63-65 i detta prospekt.
** Denna proforma balansräkning beskriver inte Bolagets faktiska finansiella ställning eller resultat utan informerar endast om status i
balansräkning efter att den planerade nyemissionen är genomförd och till fullo tecknad. Företrädesemissionen förutsätter att det totala antalet
aktier överstiger 33 333 333 stycken efter denna och kvittningsemissionen genomförts för att den skall gå igenom. Information om det egna
kapitalets utveckling finns på sidan 43 i detta prospekt. Tillämpade redovisningsprinciper i proforma balansräkningen överensstämmer med
Årsredovisningslagen samt Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Ytterligare information om Bolagets redovisningsprinciper kan
utläsas på sidorna 63-65 i detta prospekt.
*** Denna proforma balansräkning beskriver inte Bolagets faktiska finansiella ställning eller resultat utan informerar endast om status i
balansräkning efter att den planerade emissionen efter nyttjade teckningsoptioner är genomförd och till fullo tecknad samt att nyemissionen under
** är fulltecknad. Detta innebär att en fulltecknad företrädesemission inte per automatik leder till fullt nyttjande av teckningsoptionerna mellan 1
september 2007 - 30 juni 2008. Information om det egna kapitalets utveckling finns på sidan 43 i detta prospekt. Tillämpade redovisningsprinciper
i proforma balansräkningen överensstämmer med Årsredovisningslagen samt Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Ytterligare
information om Bolagets redovisningsprinciper kan utläsas på sidorna 63-65 i detta prospekt.
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REVISIONSBERÄTTELSER
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BOLAGSORDNING
Organisationsnummer: 556658-0196
§ 1 Firma
Bolagets firma är Viatech Systems AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län.
§ 3 Verksamhet
Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av maskiner, processer och
produkter inom det kemtekniska området samt därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000 stycken.
§ 6 Styrelse och revisorer
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst fem suppleanter.
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses.
Särskilda revisorer för granskning enligt aktiebolagslagen 13 kap. 8 §, 14 kap. 10 § och 15
kap.10 § kan utses av styrelsen, förutsatt att bolagsstämman inte i särskilt fall beslutat annat.
§ 7 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av
bolagsordning kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före
stämman. I övriga fall skall kallelse till extra bolagsstämma ske tidigast fyra och senast två
veckor före stämman.
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och
Svenska Dagbladet.
Bolagsstämma kan, förutom på den ort där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm.
§ 8 Anmälan om samt rätt till deltagande i bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift eller annan
framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels
göra anmälan till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman.
Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton,
julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
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§ 9 Årsstämma
Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma skall följande ärende förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Val av ordförande vid stämman.
Utseende av protokollförare.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Godkännande av dagordningen.
Val av en eller två justeringsmän.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande
fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
Beslut
a)
om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b)
om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen; samt
c)
om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan
förekommer.
Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
Val av styrelse, revisorer samt i förekommande fall styrelsesuppleanter och
revisorssuppleanter.
Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Utomståendes närvaro vid bolagsstämma
Styrelsen äger besluta att den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som
styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid
bolagsstämma.
§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om
kontoföring av finansiella instrument.
__________________

Antagen vid extra bolagsstämma den 7 september 2006.
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SKATTEFRÅGOR
Det följande är en sammanfattning av de skattekonsekvenser som enligt nu gällande svensk
skattelagstiftning kan uppkomma som en följd av att äga aktier, betalda tecknade aktier
(BTA) och/eller teckningsrätter i Bolaget eller med anledning av erbjudandet att teckna aktier
i bolaget. Sammanfattningen är inte avsedd att uttömmande behandla alla skattefrågor som
kan uppkomma i sammanhanget. Den behandlar exempelvis inte de speciella regler som
gäller för s.k. kvalificerade aktier i fåmansföretag eller delägarrätter som ägs av handelsbolag
eller sådana juridiska personer vars innehav av delägarrätter räknas som lagertillgångar i en
näringsverksamhet. Särskilda skattekonsekvenser, som inte är beskrivna, kan uppkomma
också för andra kategorier av aktieägare eller innehavare, såsom exempelvis
investmentföretag, investeringsfonder och personer som inte är obegränsat skattskyldiga i
Sverige. Varje aktieägare och innehavare rekommenderas att inhämta råd från
skatteexpertis avseende de skattekonsekvenser som kan uppkomma till följd av att äga
aktier, betalda tecknade aktier (BTA) och/eller teckningsrätter i Bolaget eller med anledning
av erbjudandet att teckna aktier i Bolaget, exempelvis till följd av att utländska regler,
skatteavtal eller andra speciella regler är tillämpliga. Bolaget tar ej på sig ansvaret för att
innehålla källskatt.
Beskattning vid avyttring av aktier
Fysiska personer
Fysiska personer och dödsbon beskattas för hela kapitalvinsten i inkomstslaget kapital vid
försäljning av aktier. Skatt tas ut med 30 procent av kapitalvinsten. Kapitalvinst respektive
kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan försäljningsersättningen efter avdrag för
eventuella försäljningsutgifter och de avyttrade aktiernas omkostnadsbelopp
(anskaffningsutgift). Eventuellt uppskovsbelopp på de sålda aktierna från tidigare
andelsbyten skall normalt också återföras till beskattning.
Vid vinstberäkningen används genomsnittsmetoden. Enligt denna skall omkostnadsbeloppet
för en aktie utgöras av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för aktier av samma slag och
sort. Betalda tecknade aktier, BTA, anses därvid inte vara av samma slag och sort som de
befintliga aktierna förrän beslutet om nyemission registrerats. Som ett alternativ till
genomsnittsmetoden kan i fråga om marknadsnoterade aktier, såsom aktier i Bolaget, den
s.k. schablonregeln användas. Denna regel innebär att omkostnadsbeloppet får beräknas till
20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter. Byte av BTA till
aktier medför inte i sig någon beskattning.
En kapitalförlust vid avyttring av aktier och andra delägarrätter − förutom andelar i
investeringsfonder som innehåller endast svenska fordringsrätter (svenska räntefonder) −
skall dras av mot skattepliktiga vinster på sådana tillgångar. Kapitalförluster på aktier och
andra delägarrätter som är marknadsnoterade skall dras av i sin helhet, medan förluster på
onoterade andelar i svenska aktiebolag och utländska juridiska personer skall dras av till fem
sjättedelar. (Om det föreligger både förluster som skall dras av i sin helhet och förluster som
endast skall dras av till fem sjättedelar, skall de förluster som kan dras av i sin helhet dras av
först.)
Avdrag för kapitalförlust medges normalt med 70 procent av förlusten mot kapitalinkomster.
Kapitalförlust vid försäljning av aktier kan kvittas i sin helhet mot kapitalvinster på aktier
under samma år. Kvittning kan även ske fullt ut mot kapital- vinster på andra
marknadsnoterade delägarrätter än aktier med undantag för andelar i investeringsfonder
som innehåller endast svenska fordringsrätter (svenska räntefonder). Uppkommer underskott
i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och
näringsverksamhet samt fastighetsskatt. Sådan skattereduktion medges med 30 procent för
underskott som inte överstiger 100 000 kronor och med 21 procent för underskott därutöver.
Underskott kan inte sparas till ett senare beskattningsår.
Juridiska personer
Aktiebolag och andra juridiska personer, utom dödsbon, beskattas för alla inkomster
inklusive kapital-inkomster i inkomstslaget näringsverksamhet efter en skattesats om 28
procent. För beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust, se ovan under rubriken
”Fysiska personer”. Eventuellt uppskovsbelopp på de sålda aktierna från tidigare
andelsbyten skall normalt också återföras till beskattning.
Avdrag för kapitalförluster på aktier medges bara mot kapitalvinster på aktier och andra
delägarrätter. Sådana kapitalförluster kan även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot
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kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter som uppkommit i bolag inom samma
koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger. Kapitalförluster som inte har
kunnat utnyttjas ett visst beskattningsår får sparas och dras av mot kapitalvinster på aktier
och andra delägarrätter under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden.
För aktiebolag och ekonomiska föreningar är dock kapitalvinster på s.k. näringsbetingade
andelar skattefria och kapitalförluster på sådana andelar ej avdragsgilla. Onoterade andelar
anses alltid näringsbetingade. Noterade andelar anses näringsbetingade under förutsättning
att andelsinnehavet motsvarar minst 10 procent av rösterna eller innehavet betingas av
rörelse. Skattefrihet för kapitalvinst på noterade andelar förutsätter dessutom att andelarna
inte avyttras inom ett år från det att andelarna blivit näringsbetingade hos innehavaren. I
gengäld är kapitalförluster på noterade näringsbetingade andelar som innehafts kortare tid
än ett år avdragsgilla. Om andelar av samma slag och sort anskaffats vid olika tidpunkter,
anses en senare anskaffad andel ha avyttrats före en tidigare anskaffad andel. Om
innehavet omfattar såväl andelar som inte uppfyller kravet på innehavstid som andelar som
uppfyller detta krav anses andelarna inte vara av samma slag och sort vid beräkning en-ligt
genomsnittsmetoden.
Nyttjande av teckningsrätter
När teckningsrätter nyttjas för teckning av nya aktier sker inte någon beskattning.
Anskaffningsutgiften för en aktie utgörs av emissionskursen. Om teckningsrätter som nyttjats
för teckning av aktier köpts får erlagd likvid för dessa teckningsrätter läggas till vid beräkning
av omkostnadsbeloppet för aktierna.
Avyttring av erhållna teckningsrätter
Teckningsrätterna kommer att marknadsnoteras. Aktieägare som inte vill nyttja sin
företrädesrätt att delta i nyemissionen kan sälja sina teckningsrätter. Skattepliktig kapitalvinst
skall då beräknas. Om de avyttrade teckningsrätterna erhållits utan vederlag anses varje
teckningsrätt vara anskaffad för noll kronor. Schablonregeln får inte användas i detta fall.
Hela försäljningsintäkten efter avdrag för omkostnader för avyttring skall således tas upp till
beskattning. Omkostnadsbeloppet för den ursprungliga aktien påverkas inte.
För fysiska personer gäller att kapitalförluster på marknadsnoterade aktier och andra
delägarrätter, liksom andra marknadsnoterade svenska fordringsrätter än premieobligationer,
kan kvittas fullt ut mot kapitalvinster på marknadsnoterade teckningsrätter. Kapitalförluster på
ej marknadsnoterade andelar i svenska aktiebolag och utländska juridiska personer kan
kvittas till fem sjättedelar mot sådana vinster. Se vidare ovan under rubriken ”Beskattning vid
avyttring av aktier, Fysiska personer”.
För juridiska personer (utom dödsbon) gäller att kapitalförluster på aktier och andra
delägarrätter får kvittas fullt ut mot kapitalvinster på delägarrätter. Se även ovan under
rubriken ”Beskattning vid avyttring av aktier, Juridiska personer”.
För aktiebolag och ekonomiska föreningar gäller att kapitalvinst är skattefri och kapitalförlust
inte är avdragsgill om innehavaren av teckningsrätterna samtidigt innehar näringsbetingade
andelar i det företag som rätten hänför sig till och förvärvet grundas på detta innehav (för
definition av näringsbetingad andel, se ovan under rubriken ”Beskattning vid avyttring av
aktier, Juridiska personer”). För marknadsnoterade teckningsrätter gäller att sådan
kapitalvinst är skattefri och kapitalförlust ej avdragsgill endast om teckningsrätterna eller de
underliggande aktierna har innehafts under en sammanhängande tid om minst ett år före
avyttringen.
Avyttring av köpta teckningsrätter
Om de avyttrade teckningsrätterna köpts eller på annat sätt förvärvats mot vederlag utgör
vederlaget anskaffningsutgiften för dessa. Omkostnadsbeloppet för teckningsrätterna
beräknas enligt genomsnittsmetoden. Schablonmetoden får användas vid beräkningen av
omkostnadsbeloppet för marknadsnoterade teckningsrätter.
För fysiska personer gäller att en kapitalförlust vid försäljning av aktier och andra
delägarrätter − förutom andelar i investeringsfonder som innehåller endast svenska
fordringsrätter (svenska räntefonder) − skall dras av mot skattepliktiga vinster på sådana
tillgångar. Kapitalförluster på marknadsnoterade teckningsrätter skall därvid dras av i sin
helhet. Se vidare ovan under rubriken ”Beskattning vid avyttring av aktier, Fysiska personer”.
För rätten att kvitta kapitalförluster mot kapitalvinster på marknadsnoterade teckningsrätter,
se ovan under rubriken ”Avyttring av erhållna teckningsrätter”.
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För juridiska personer (utom dödsbon) gäller att kapitalförluster på aktier och andra
delägarrätter får kvittas fullt ut mot kapitalvinster på delägarrätter. Se även ovan under
rubriken ”Beskattning vid avyttring av aktier, Juridiska personer”.
Reglerna avseende skattefria kapitalvinster och ej avdragsgilla kapitalförluster på
aktiebaserade delägarrätter, som gäller för aktiebolag och ekonomiska föreningar, är endast
tillämpliga om förvärvet av teckningsrätterna grundas på innehav av näringsbetingade
andelar i det företag som rätterna hänför sig till. Teckningsrätter som förvärvas på annat sätt,
t.ex. genom köp, torde därför inte omfattas av dessa regler.
Beskattning av utdelning
För fysiska personer och dödsbon är skattesatsen 30 procent. För juridiska personer, utom
dödsbon, är skattesatsen 28 procent. För vissa juridiska personer gäller särskilda regler.
För aktiebolag och ekonomiska föreningar är utdelning på näringsbetingat innehav skattefri
(för definition av näringsbetingad andel, se ovan under rubriken ”Beskattning vid avyttring av
aktier, Juridiska personer”). Skattefrihet för utdelning på noterade andelar förutsätter
dessutom att andelarna innehafts under en sammanhängande tid om minst ett år från det att
andelarna blivit näringsbetingade hos innehavaren. Kravet på innehavstid måste inte vara
uppfyllt vid utdelningstillfället. Om andelarna avyttras innan kravet på innehavstid är uppfyllt
kan dock lämnad utdelning komma att tas upp till beskattning under ett senare
beskattningsår.
Förmögenhetsbeskattning
Aktierna i Bolaget är noterade på AktieTorget och är med nuvarande regler befriade från
förmögenhetsskatt.
Arvs- och gåvoskatt
Arvs- och gåvobeskattningen har avskaffats i Sverige.
Utländska aktieägare
Fysiska personer som inte är bosatta eller stadigvarande vistas i Sverige beskattas normalt
inte i Sverige vid försäljning av svenska aktier eller teckningsrätter. Enligt en särskild regel
kan emellertid en fysisk person som är bosatt utanför Sverige ändå bli beskattad i Sverige
vid försäljning av svenska aktier, om personen under det kalenderår då försäljningen sker
eller vid något tillfälle under de tio närmast föregående kalenderåren varit bosatt i Sverige
eller stadigvarande vistats här. Tilllämpligheten av denna regel kan dock i viss mån vara
begränsad genom skatteavtal som Sverige har ingått med andra länder för undvikande av
dubbelbeskattning.
Utländska juridiska personer är normalt inte skattskyldiga för kapitalvinst på svenska aktier
eller teckningsrätter annat än om vinsten är hänförlig till ett s.k. fast driftställe i Sverige. För
det fallet att fast driftställe föreligger gäller dock reglerna avseende skattefri utdelning och
kapitalvinst samt ej avdragsgill kapitalförlust med vissa begränsningar.
För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår normalt svensk
kupongskatt på all utdelning från svenska aktiebolag med 30 procent. Denna skattesats är
dock i allmänhet reducerad genom skatteavtal som Sverige har ingått med andra länder för
undvikande av dubbelbeskattning. Avdraget för kupongskatt verkställs normalt av VPC eller,
beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren.
För aktieägare som är juridiska personer med hemvist inom EU utgår normalt inte svensk
kupongskatt om aktieägaren innehar 20 procent eller mer av kapitalet i det utdelande
bolaget.
Svensk kupongskatt utgår inte heller på utdelning till utländska bolag på näringsbetingade
andelar, om det utländska bolaget motsvarar ett svenskt aktiebolag som kan ta emot
utdelning skattefritt och utdelningen under motsvarande förhållanden hade varit skattefri för
ett svenskt bolag. Som förutsättning gäller vidare att beskattningen av det utländska bolaget
är likartad den beskattning som gäller för svenska aktiebolag alternativt att det utländska
bolaget omfattas av ett skatteavtal som Sverige ingått med landet i fråga och bolaget har
hemvist där enligt avtalet. Som näringsbetingade andelar anses i detta avseende onoterade
andelar samt noterade andelar om innehavet motsvarar minst 10 procent av rösterna i
bolaget. För noterade andelar gäller att de måste ha innehafts under en sammanhängande
tid om minst ett år vid utdelningstillfället.
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Bilaga A
till protokoll från styrelsemöte den 7 augusti 2006

Villkor för teckningsoptionsrätter 2006/2008 avseende
nyteckning av aktier i Viatech Systems AB
§1

Definitioner

I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.
"aktiebolagslagen"

Aktiebolagslagen (2005:551)

"bankdag"

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

"Bolaget"

Viatech Systems AB (publ), org nr 556658 - 0196;

”exithändelse”

(i) notering av aktie i Bolaget på börs, auktoriserad marknadsplats eller
annan motsvarande handelsplats, (ii) försäljning av Bolagets aktie som
innebär att förvärvaren erhåller mer än 50.01 procent av Bolagets aktier
eller (iii) en försäljning av minst 90 procent av Bolagets tillgångar genom
aktie- eller rörelseöverlåtelse, i samtliga fall med undantag för
koncerninterna omstruktureringar.

"marknadsnotering"

notering av aktie i Bolaget på börs, auktoriserad marknadsplats eller annan
motsvarande handelsplats;

”teckningsoptionsinnehavare”

den som är innehavare av teckningsoption;

"teckningsoptionsrätt"

rätt att teckna nya aktier i Bolaget mot betalning enligt dessa villkor;

"teckning"

teckning av aktier i Bolaget med utnyttjande av teckningsoptionsrätt enligt
14 kap aktiebolagslagen;

"teckningskurs"

den kurs till vilken teckning av nya aktier med utnyttjande av
teckningsoptionsrätt kan ske.

”VPC”

Värdepapperscentralen AB

§2

Teckningsoptionsrätter och registrering

Antalet teckningsoptionsrätter uppgår till sammanlagt högst 12 454 164. De utgivna teckningsoptionerna skall
registreras på konto i avstämningsregister enligt 4 kap lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
Begäran om viss registreringsåtgärd avseende teckningsoptionerna skall göras till det kontoförande institut hos vilken
optionsinnehavare öppnat avstämningskonto.

§3

Rätt att teckna nya aktier

Varje teckningsoptionsrätt berättigar innehavaren till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 1
krona per aktie.
Teckningskursen, liksom antalet aktier som varje teckningsoptionsrätt ger rätt att teckna, kan av Bolaget räknas om
enligt allmänna principer.
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Teckning kan endast ske av det hela antal aktier, vartill det sammanlagda antalet teckningsoptionsrätter berättigar och
som en och samma teckningsoptionsinnehavare önskar utnyttja. Vid sådan teckning skall bortses från eventuell
överskjutande del av teckningsoptionsrätt, som inte kan utnyttjas.

§4

Anmälan om Teckning

Anmälan om teckning av aktier kan äga rum under tiden från och med den 1 september 2007 till och med den 30
juni 2008.

§5

Betalning för ny aktie

Vid anmälan om teckning skall betalning samtidigt erläggas för det antal aktier som anmälan om teckning avser.
Betalning skall ske kontant till ett av Bolaget anvisat bankkonto. Sådan anvisning skall göras inom sju dagar från det
att teckning påkallats.

§6

Införing i aktieboken

Efter teckning verkställs tilldelning genom att de nya aktierna interimistiskt registreras på avstämningskonton hos
VPC. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på avstämningskonton slutgiltig.

§7

Utdelning på ny aktie

Aktier, som utgivits efter teckning, medför rätt till vinstutdelning första gången för det verksamhetsår under vilket
aktien upptagits i aktieboken.

§8

Meddelanden

Meddelanden rörande teckningsoptionsrätterna skall tillställas varje teckningsoptionsinnehavare som meddelat sin
postadress till Bolaget.

§9

Ändring av teckningsoptionsvillkor

Bolaget äger rätt att besluta om ändring av dessa teckningsoptionsvillkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande
eller myndighetsbeslut så kräver eller om det i övrigt av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och
teckningsoptionsinnehavarnas rättigheter inte i något avseende försämras.

§ 10

Tillämplig lag och forum

Dessa villkor och alla rättsliga frågor med anknytning till teckningsoptionsrätterna skall avgöras och tolkas enligt
svensk rätt. Talan rörande teckningsoptionsvillkoren skall väckas vid Stockholms tingsrätt eller vid sådant annat
forum vars behörighet skriftligen accepteras av Bolaget.
______________

83

Viatech Systems AB
Adress:

Kanslivägen 29
146 37 Tullinge

Telefonnummer:
Hemsida:
E-postadress:

08-618 12 17
www.viatechsystems.se
info@viatechsystems.se

84

