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Raybased AB (publ)
Raybased är ett svenskt teknikbolag som verkar inom det område som populärt kallas Internet of Things (IoT), d.v.s.
fysiska enheter som kopplas upp mot internet. Raybased implementerar IoT i kommersiella fastigheter genom att
utveckla och sälja ett öppet trådlöst system för avancerad fastighetsautomation. Systemet gör det möjligt att övervaka,
styra och optimera alla elektriska funktioner i en fastighet, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhetssystem.
Systemets potential är dock långt större än så och endast den mänskliga fantasin sätter gränsen.

Ett genomgripande skifte på marknaden
Det sker en mycket snabb teknikutveckling inom Internet
of Things. Den kan liknas vid de senaste årens snabba utveckling av smartphones och appar, och som har revolutionerat användandet av internet. Idag står fastigheter inför samma utveckling. Digitala globala bolag som Google,
Samsung och Apple letar efter nya områden där de kan
dra nytta av den stora mängd användardata som dessa
bolag har i sin ägo. Genom ett flertal förvärv av bolag som
utvecklar bl.a. termostater och olika lösningar för ”smarta
hem” är det tydligt att dessa globala bolag nu försöker utveckla interaktiva tjänster som kretsar kring fastigheter. På
motsvarande sätt ser vi hur traditionella storbolag inom
fastighetsautomation, som t.ex. Schneider Electric, Honeywell och Johnson Control närmar sig den digitala världen
och letar efter sätt att erbjuda uppkopplade produkter och
användarvänliga gränssnitt.

Det råder ingen tvekan om att branschen går mot införandet av uppkopplade enheter som bildar intelligenta
system för styrning och optimering av fastigheters funktioner. Denna strävan har länge funnits, men det har
funnits ett betydande hinder; det har saknats ett flexibelt professionellt system med en attraktiv prisbild och
som kan integrera olika lösningar på marknaden, något
som nyligen belystes i en artikel i tidskriften Ny Teknik
(14 oktober 2015).

Raybased’s erbjudande till marknaden

Ett erfaret team som gjort resan förut

Raybased fyller det tomrum som idag finns på marknaden,
genom att erbjuda ett trådlöst system som är designat för att vara mycket flexibelt och kunna integreras med olika lösningar och standarder. Systemet kan
dessutom växa med framtida teknikutveckling. Det
är en flexibilitet som är helt unik och som minimerar
fastighetsägarens tekniska inlåsningsrisk. Raybased’s
system förenar dessutom de avancerade systemens
prestanda med de enklare systemens prisbild och
användarvänlighet.

Raybased drivs av ett team med mycket gedigen erfarenhet av att bygga upp teknikbolag. Bolagets
styrelseordförande Jonny Sandberg är medgrundare till
Caran och XDIN som idag är miljardbolag som ingår i
stora noterade koncerner. Bolagets utvecklingschef, Jan
Ryderstam, har ansvarat för avancerad teknikutveckling inom el-system på Volvo Cars. Bolagets VD, Lars
Granbom, kommer närmast från en tjänst som
marknads- och försäljningschef på Sivers IMA, ett noterat bolag som utvecklar avancerade produkter inom
radioteknologi. Därutöver finns ytterligare kompetens
inom bl.a. fastighetsautomation, stora företagsaffärer och
teknikutveckling.

Kommersiella fastigheter har ett särskilt
stort behov av Raybased’s system
Raybased har funnit en s.k. sweet spot på marknaden
som är ombyggnationer av befintliga kommersiella
fastigheter. Här kan systemet enkelt integreras med
de äldre lösningar som redan finns i en fastighet. Med
hjälp av Raybased kan fastighetsägaren bl.a. minska
energiförbrukningen, förenkla driften och erbjuda hyresgäster ökade mervärden genom att kunna styra funktioner via t.ex. en smartphone. För många kommersiella
fastigheter är Raybased’s system idag det enda realistiska alternativet att införa modern fastighetsautomation.
I ett uppbyggnadsskede fokuserar Raybased endast på
den svenska marknaden, vilken värderas till cirka åtta
miljarder kronor år 2014. Bolaget siktar dock på en global expansion inom ett par år. Ledningens ambition är
att bygga upp bolaget till en mognad som gör det till en
attraktiv förvärvskandidat för större globala aktörer.

Full fart framåt under 2016
Raybased befinner sig i ett mycket expansivt skede och
kommer under våren 2016 genomföra en mer fullskalig
marknadslansering av systemet. Det händer mycket i bolaget och det kan vara särskilt värt att nämna att:
•

Bolaget har tecknat en avsiktsförklaring med
Bravida om marknadsbearbetning av Raybased’s
system.

•

Under hösten 2015 genomfördes tester av systemet
tillsammans med Castellum Eklandia som visade
mycket goda resultat för en långdistansfunktion som
fastighetsägare har ett stort behov av idag.

•

I december 2015 kommer bolaget genomföra den
första kommersiella installationen hos kund.

•

Under våren 2016 planeras en bredare marknadslansering av bolagets system.

Publik nyemission och notering på
AktieTorget
I syfte att skapa en stabil grund för finansiering av bolaget under dess intensiva uppbyggnadsskede ämnar
bolaget att genomföra en publik nyemission i anslutning till notering på AktieTorget. En fulltecknad nyemission kommer att tillföra bolaget 7,3 MSEK före emissionskostnader. Därutöver finns möjlighet att utnyttja
en övertilldelningsoption på cirka 2 MSEK. Medlen från
emissionen kommer främst att användas till:
•

Vidareutveckla mjukvara samt addera ny funktionalitet
och installationsverktyg,

•

Bygga en organisation, inte minst inom programmering, sälj och marknad, när bolaget nu går in i kommersiell fas.

Bolaget står inför en mycket spännande framtid. Hoppas
att du vill bli aktieägare i Raybased och följa med på vår
resa!

Emissionsvillkor
Emissionsvolym

Villkor för genomförande av emissionen

Emissionen uppgår till maximalt 7 280 000 kronor fördelat på 1 300 000 aktier. Vid övertecknad emission
finns utrymme att emittera ytterligare 370 000 aktier i en
övertilldelningsoption.

Emissionens genomförande är villkorad av att emissionen tecknas till minst 60 procent motsvarande
4 368 000 kronor. Emissionen är därtill villkorad av att
Bolaget uppfyller AktieTorgets spridningskrav om minst
200 aktieägare.

Teckningskurs
Teckningskursen är 5,60 kronor per aktie. Courtage utgår
ej. Värdering av bolaget är cirka 21 miljoner kronor premoney.

Tecknings- och garantiåtaganden
Bolaget har inhämtat tecknings- och garantiåtaganden
från befintliga aktieägare uppgående till cirka 7,1 miljoner
kronor, motsvarande cirka 97 procent av emissionen exklusive övertilldelningsoptionen.

Teckningstid

Anmälan
Teckning sker på särskild teckningssedel i minst en post
om 1 000 aktier, därefter i valfritt antal aktier. En post motsvarar 5 600 kronor.

Handel på AktieTorget
Raybased har godkänts av AktieTorget under förutsättning
att emissionen tecknas till minst 60 procent samt att
spridningskravet om minst 200 aktieägare är uppfyllt.
Första handelsdag är beräknad till den 18 januari 2016.

Anmälan om teckning kan göras från och med den 13
november till och med den 8 december 2015. Styrelsen
förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden.

Framtidens öppna och
flexibla IoT plattform
för fastigheter

Fem skäl att investera i Raybased
Raybased fyller ett redan starkt efterfrågat
behov inom fastighetsautomation
Idag är det en stor utmaning för fastighetsägare att integrera alla olika delsystem och standarder i ett övergripande
system. Nyligen belyste tidskriften Ny Teknik detta problem och menade att det saknas en viktig pusselbit - en
öppen plattform som förenar olika företags IoT-tjänster.
Raybased adresserar just detta problem genom att
erbjuda en öppen flexibel plattform som går att integrera
med samtliga standarder och protokoll för fastighetsautomation. Detta är unikt för Raybased’s system, som också är
designat för att följa med framtidens teknikutveckling. Det
innebär en minimal teknisk inlåsningsrisk för fastighetsägaren.

Stort fokus på energieffektivitet i
Europa
EU har som mål att uppnå 20 procent högre energieffektivitet år 2020. Det genomförs därför en rad satsningar för
att utveckla mer energieffektiva byggnader.
Raybased’s system har stora möjligheter att optimera
energianvändningen i en fastighet genom olika energibesparande funktioner. Systemet kan t.ex. övervaka energiförbrukningen i realtid och ge förslag på optimeringsåtgärder baserat på hur fastigheten används.

En egenutvecklad trådlös teknik som är
överlägsen befintliga tekniker
Raybased’s system har utvecklats med utgångspunkt
från de brister som dagens trådlösa tekniker har. Dessa är
ofta begränsade till ett hundratal noder innan datatrafiken
blir så omfattande att oacceptabla responstider uppstår.
Dessa system har även svårt att hantera den komplexa
radiomiljö som normalt finns i en kommersiell fastighet.
Raybased’s system har en unik design som kraftigt reducerar mängden datatrafik, och är även bättre lämpad för
komplexa radiomiljöer. Raybased har även stora fördelar
gentemot trådbundna system, bl.a. genom enklare och
billigare installation samt lägre kunskapskrav.

Kommersiell lansering runt hörnet
Raybased har långtgående dialoger med kunder och
installationspartners. Raybased har tecknat en avsiktsförklaring med Bravida avseende marknadsbearbetning av
Raybaseds produkter.
Under hösten 2015 har Raybased genomfört tester av
systemet tillsammans med Castellum Eklandia, med
mycket goda resultat.
Raybased planerar att genomföra den första kommersiella installationen av systemet i december 2015. Efter
testning och verifiering av installationen planeras en
bredare marknadslansering under våren 2016.

Starkt team som grundat och framgångsrikt utvecklat stora teknikföretag
Raybased drivs av ett team med mycket gedigen erfarenhet av att bygga upp teknikbolag. Bolagets
styrelseordförande Jonny Sandberg är medgrundare till
Caran och XDIN som idag är miljardbolag som ingår i
stora noterade koncerner. Bolagets utvecklingschef, Jan
Ryderstam, har ansvarat för avancerad teknikutveckling
inom el-system på Volvo Cars. Bolagets VD, Lars Granbom, kommer närmast från en tjänst som marknads- och
försäljningschef på Sivers IMA, ett noterat bolag som utvecklar avancerade produkter inom radioteknologi.

Anmälningssedel för teckning av aktier i Raybased AB (publ)
Teckningstid:

13 november - 8 december 2015

Teckningskurs:

5,60 kronor per aktie

Tilldelning:

Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota

Likviddag:

Enligt instruktioner på avräkningsnota.

Fullständig information samt villkor framgår av memorandum utgivet i november 2015 av styrelsen i Raybased AB (publ). Vid en bedömning av
bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen värdering av effekten av dessa
risker genom att ta del av tillgänglig information kring detta. Memorandum finns att ladda ner från www.aktieinvest.se och www.raybased.com.

A. Undertecknad anmäler sig härmed för teckning enligt följande:
stycken aktier i Raybased AB (publ) till ovan angiven teckningskurs. Minsta
teckningspost är 1 000 aktier (motsvarande 5 600 kr) och därefter valfritt antal aktier.

B. Om tilldelning sker ska tilldelade aktier levereras till:
VP-konto:

0

0

eller

0

Depånummer:

Bank/Fondkommissionär:

OBS! Om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller är ett investeringssparkonto var vänlig kontakta din
förvaltare för teckning av dessa aktier
Undertecknad är medveten om samt medger att:
•
•
•
•
•
•

Anmälan är bindande, dock kan ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel komma att lämnas utan avseende.
Aktieinvest FK AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av memorandum
utgivet i november 2015 av styrelsen i Raybased AB (publ).
Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier än anmält eller helt utebli.
Personuppgifter som lämnas i samband med, eller i övrigt registreras med denna anmälan, behandlas av Aktieinvest FK AB för förberedelse
och administration av uppdraget.
Jag är medveten om att inget kundförhållande föreligger mellan Aktieinvest FK AB och tecknaren avseende denna teckning.
Jag är medveten om att Aktieinvest FK AB inte kommer att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknat för.

C. Namn och adressuppgifter:
För- och efternamn/ Firmanamn:

Person- / Organisationsnummer:

Postadress:

E-postadress:

Postnummer:

Ort:

Land:

Ort och datum:		

Telefonnummer:

Undertecknas av ägare (i förekommande fall behörig firmatecknare eller förmyndare)

OBS! Om teckningen avser fler än 25 000 aktier ska kopia på giltig id-handling bifogas för att anmälningssedeln ska vara giltig. För juridisk
person ska istället registreringsbevis som styrker firmateckningen, samt kopia på firmatecknares id-handling bifogas.
Skicka in din anmälan per post till:

eller per fax till:

eller scannad per e-post till:

Aktieinvest FK AB

+46 (0)8 5065 1701

emittentservice@aktieinvest.se

Emittentservice
SE-113 89 Stockholm

