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DEFINITIONER
Biometron eller Bolaget
Biometron AB (publ) org nr: 556575-2960
om inget annat framgår av sammanhanget

Erbjudandet
Förestående emission som närmare
beskrivs i detta prospekt.

Prospektet i sammandrag
Följande sammanfattning ska ses som en introduktion till
prospektet och innehåller inte nödvändigtvis all information
för ett investeringsbeslut, varför varje investeringsbeslut
ska baseras på prospektet i sin helhet. Den som eventuellt
väcker talan vid domstol i anledning av prospektet kan bli
skyldig att svara för kostnader för översättning av prospektet. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas styrelsen vilka
upprättat sammanfattningen om denna är vilseledande,
felaktig eller oförenlig med övriga delar av prospektet.

Bakgrund och motiv
Bakgrund och motiv till föreliggande emission är att öka
kapitalbasen inför den expansion som bolaget planerar.
Nuvarande kapitalbas är otillräcklig för den fortsatta satsningen samt att resultatet för första halvåret 2006 medför
att Bolaget har ett kapitalbehov. För att överbrygga tiden
fram till dess nyemissionen är genomförd har huvudägaren
ställt ut en kapitaltäckningsgaranti på 1 miljoner kronor.
Denna avser man att fullfölja genom aktieteckning i föreliggande nyemission vilken representerar då 15,2% av
erbjudna aktier. Gjorda genombrott inom vissa segment
av medicinteknikbranschen innebär goda möjligheter till
snabb tillväxt, under förutsättning att finansiering säkras.
Kraftfull marknadsföring och försäljning inom dessa segment kräver kapital samtidigt som Bolaget står inför ytterligare genombrott och därmed fortsatt goda möjligheter
till snabb tillväxt och ökad lönsamhet.

Tendensinformation
I januari 2006 tillträdde Patrik Lingårdh sin tjänst som VD.
Under sommaren/hösten har Bolaget gjort ytterligare nya
affärer som representerar ett nytt genombrott inom medicinteknikbranschen.
Benthe Hjertstedt tillträdde i augusti sin tjänst som försäljningschef.

Affärsidé
Biometrons affärsidé är att sälja kundanpassade applikationer av apga som är ett egenutvecklat och patenterat system
för att styra, kontrollera och rena inomhusluft. Bolagets
vision är att bli marknadsledande i världen för ventilerade
arbetsplatser på laboratorier och sjukhus. Funktionen apga
och Bolagets applikationer av tekniken är unika i sitt slag.



Risker
Det är av avgörande betydelse att läsaren av detta prospekt
tar sig tid att, förutom granskning av hela prospektet, beakta de risker som beskrivs under avsnittet ”Riskfaktorer”
innan investeringsbeslut fattas. Detta för att läsaren inte
ska förbise en noggrann analys av de risker som beskrivs i
detta prospekt. Investeringar i aktier är förenat med risktagande. Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll kan påverka resultat och finansiell ställning. Potentiella investerare
bör noggrant överväga de beskrivna riskfaktorerna liksom
övrig information i detta prospekt innan beslut fattas om
teckning av aktier i Bolaget. Faktorerna är inte beskrivna i
prioriteringsordning och gör heller inte anspråk på att vara
heltäckande.
De risker som beskrivs i detta dokument är:
Verksamhets- och branschrelaterade risker
• acceptans
• patent
• marknadstillväxt och storlek
• felaktigt försäljningspris
• okända produkter
• outsourcing
• finansiering
• kort historik
• personalberoende
• konkurrens
• valutarisker
Riskfaktorer relaterade till de aktier som erbjuds
• ägare med betydande inflytande
• utebliven utdelning
• likviditetsbrist i marknaden för Bolagets aktie
• fluktuationer i aktiekursen för Bolagets aktie

Bolagets hemvist, juridiska form
Styrelsen har sitt säte i Västerviks kommun. Adress till Bolagets huvudkontor är: Biometron AB, Edholmsgatan 20,
593 61 Västervik. Gällande lagstiftning för verksamheten
är svensk rätt och Bolagets juridiska form styrs av aktiebolagslagen. Emittenten registrerades 1999-10-11och dess
juridiska form är publikt aktiebolag.

Prospektet i sammandrag
Styrelsens sammansättning,
ledande befattningshavare samt revisorer
Styrelse: Åke Zetterberg, ordförande
Anna-May Wester, ledamot
Mathias Brandhammar, ledamot
VD:
Patrik Lingårdh
Revisor:
Anders Sandin, auktoriserad revisor,
Lindebergs Grant Thornton

Aktieägare samt organisation
Största aktieägaren i Bolaget är Kopparberg Invest AB som
innehar 74,8% av Bolagets röster. För närvarande är 4 personer anställda i Bolaget.

Historik, utveckling samt patent
Biometron bildades 1999 och marknadsför sitt eget patenterade apga-system ( automatisk partikel-och gasabsorbent). Apga klarar av att effektivt kontrollera och evakuera de flesta typer av föroreningar endast genom att
styra luftströmmar. Ursprunget till systemet var att skydda
tandläkare mot amalgamförgiftning. Sedan dess har systemet vidareutvecklats, först mot industri och senast mot
medicinteknikbranschen. Patent är beviljat i USA samt sökt
i Europa och Japan.

Erbjudande
Befintliga aktieägare i Biometron AB inbjuds att delta i förestående företrädesemission av högst 2 620 940 B-aktier.
Emissionskursen är satt till 2,50 kronor per B-aktie vilket
medför att Bolaget vid full teckning tillförs 6 552 350 kronor. Vid fulltecknad emission kommer Bolagets värde att
uppgå till 22 933 225 kronor (värderingen grundas på antal
aktier vid fulltecknad emission multiplicerat med emissionskursen).

Det innebär att den som vill handla i aktier som är noterade
på Aktietorget använder sig av sin vanliga bank eller fondkommissionär. På Aktietorgets hemsida (www.aktietorget.
se) kan man följa börskursernas förändring i realtid.

Emissionskostnader och utspädning
Bolagets emissionskostnader beräknas uppgå till
ca 300 000 kronor. De aktier som inbjudan avser kommer
att representera 40,0 procent av kapitalet och 7,4 procent
av rösterna.

Finansiell information i sammandrag
Nedanstående sammandrag av Bolagets resultat och balansräkningar bör läsas tillsammans med de avsnitt vilka
presenterar Bolagets finansiella räkenskaper, vilka återfinns
på annan plats i detta prospekt.

Resultaträkningar i sammandrag (tkr)
2006
2005

2005

2004

2003

1/1-30/6

1/1-30/6

Helår

Helår

Helår

514

69

549

328

200

Övriga intäkter

2

0

34

216

245

Rörelseresultat

-2035

-1281

-2923

-1551

-1046

Periodens resultat

-2046

-1343

-3021

-1673

-1274

Balansräkningar i sammandrag (tkr)
2006
2005

2003

Nettoomsättning

2005

2004

1/1-30/6

1/1-30/6

Helår

Helår

Helår

Anläggningstillgångar

2998

3498

3240

3755

3854

Omsättningstillgångar

1066

548

2300

519

511

830

935

2876

734

1054

Eget Kapital
Avsättningar
Skulder

504

601

552

649

0

2730

2510

2112

2891

3311

Handel på Aktietorget
Biometrons aktie, BIO1 B med ISIN-kod SE 0001280611, är
sedan den 20 december 2005 noterad på Aktietorget, som
är en av Finansinspektionen auktoriserad marknadsplats.
Aktietorget har Finansinspektionens tillstånd att driva verksamhet som auktoriserad marknadsplats och står under
inspektionens tillsyn. Genom avtal med OM Stockholmsbörsen (OMX) använder Aktietorget fondbörsens handelssystem SAXESS.


Riskfaktorer
Investeringar i aktier är förenat med risktagande. En investering i Bolaget medför såväl hög risknivå som hög
förtjänstnivå, vilket innebär goda förtjänstmöjligheter vid
positiv utveckling, men investeringen kan också helt eller
delvis gå förlorad vid negativ utveckling.
Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll påverkar dess
resultat och finansiella ställning. Därutöver finns det en rad
faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande. Nedan redogörs ett antal faktorer som kan påverka
Bolagets framtidsutsikter. Dessa riskfaktorer är ej rangordnade och gör ej heller anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare riskfaktorer som för närvarande inte är kända eller
som för närvarande bedöms som oväsentliga kan komma
att påverka Bolagets verksamhet, utveckling, resultat och
finansiell ställning. En samlad utvärdering måste således
ta hänsyn till dessa risker och innefatta övrig information i
prospektet samt en egen allmän analys av omvärlden. Vid
osäkerhet gällande riskbedömning bör råd inhämtas från
kvalificerade rådgivare.

Verksamhets- och branschrelaterade risker
Acceptans
Bolaget har inom vissa delar av medicinteknikbranschen
fått ett mycket gott mottagande. Det finns dock ändå risk
att Bolagets produkter inte kommer att nå hög acceptans
inom alla delar eftersom en ny produkt kan komma att
betraktas med skepsis. Bolagets försäljning är beroende
av att apga-tekniken fortsätter att mottas positivt, om så
inte sker finns risk att delar av eller hela kapitalinsatsen
kan gå förlorad.
Patent
Biometron har ett starkt immaterialrättsligt skydd för sina
produkter genom patent. Det finns dock inga garantier för
att dessa patent kommer att ge ett tillräckligt skydd, eller
att det inte kommer att kringgås av andra. Om Biometron
inte lyckas skydda befintliga patent i den omfattning som
krävs för att skydda produkter och teknologier kan det ha
väsentlig negativ inverkan på Bolagets framtid.

Marknadstillväxt och storlek
Bolaget räknar med att marknaden för Biometrons produkter uppvisar betydande tillväxt de närmaste åren. En
lägre tillväxt än beräknat riskerar dock att medföra att både
omsättning och lönsamhet blir lägre än förväntat. Bolaget
kan ha felbedömt marknadens storlek.
Felaktigt försäljningspris
Bolaget kan ha felbedömt det motiverade försäljningspriset
på Bolagets produkter. Priset är baserat på de alternativa
lösningar som kan vara aktuella för kunden och de speciella
egenskaperna hos Bolagets produkter.

Okända produkter
Bolaget har sålt ca 30 system med apga-teknik. Trots det
är Bolaget ännu inte allmänt känt eller väletablerat. Om
Bolaget inte lyckas nå ut ytterligare till sina potentiella kunder blir försäljningen lidande. Förseningar kan komma att
påverka resultatet avsevärt.

Outsourcing
Bolaget har för avsikt att tillämpa outsourcing inom funktioner som löneadministration, bokföring och IR (ägarinformation). Även produktionen kan läggas ut på kontrakt.
Syftet är att begränsa de fasta kostnaderna och därmed
den finansiella risken i Bolaget. Det innebär att det ger
ökade rörliga kostnader och mindre skalfördelar. Att inte
ha full kontroll över produktionen kan dock innebära ett
riskmoment.

Finansiering
Det är styrelsens bedömning att förestående företrädesemission tillsammans med kassaflödet från Bolagets verksamhet de kommande åren är tillräckligt för att kunna nå
lönsamhet. Det kan dock inte uteslutas att kapitalbehovet
blir större än förväntat. Kapitalbehovet är i hög utsträckning beroende av försäljningsutvecklingen för Bolagets produkter. Det finns inga garantier för att Bolaget kommer att
kunna anskaffa tillräckligt kapital.

Kort historik
Biometron AB bildades 1999 och marknadsför sitt eget
patenterade apga-system. Bolagets framtidsutsikter bör
utvärderas utifrån den osäkerhet den korta historiken
innebär.


Riskfaktorer
Personalberoende
Av avgörande betydelse för Bolagets framgång är Bolagets förmåga att attrahera och behålla kompetent personal.
Skulle en eller flera nyckelpersoner lämna Bolaget kan det
inte uteslutas att det kan få negativa effekter på Bolagets
verksamhet. Det kan inte uteslutas att Bolaget i framtiden
inte kommer att kunna attrahera kompetent personal till
tillfredsställande villkor.

Konkurrens
Skulle leverantörer med produkter liknande Bolagets snabbt
etablera en betydande marknadsposition, kan det inte uteslutas att det skulle få negativa konsekvenser för Bolaget.
Konkurrenter kan försöka kopiera Bolagets teknik. För att
motverka detta har Bolaget patent på funktionen apga i
USA och ansökan för EU-området och Japan.

Utebliven utdelning
Tidpunkten för, och storleken på eventuella framtida utdelningar föreslås av styrelsen. I övervägande om framtida
utdelning kommer styrelsen att väga in flera faktorer, bland
annat verksamhetens utveckling, rörelseresultat och finansiell ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov och
expansionsplaner. Så länge ingen utdelning lämnas måste
eventuell avkastning på investeringen genereras genom
höjning i aktiekursen, se avsnitt ”Utdelningspolitik”.
Likviditetsbrist i marknaden för Bolagets aktie.
Det kan inte uteslutas att Bolagets aktie, i likhet med
aktier i många andra mindre bolag, under perioder handlas endast i begränsad utsträckning. En illikvid aktie kan
medföra stora kurssvängningar, och kan komma att avvika
avsevärt från aktiekursen som anges i erbjudandet. Ingen
likviditetsgarant finns för Bolagets aktie.

Riskfaktorer relaterade till de aktier
som erbjuds
Ägare med betydande inflytande
Efter fullföljandet av erbjudandet kommer ett litet antal
aktieägare att tillsammans äga 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, konsolideringar eller försäljning av samtliga
eller i stort sätt alla av Bolagets tillgångar samt andra företagstransaktioner. Denna koncentration av ägarkontrollen
kan vara till nackdel för aktieägare med andra intressen än
majoritetsägarna.



Inbjudan, bakgrund och motiv
Inbjudan till teckning av aktier i
Biometron AB (publ)
På årsstämma den 27 juni 2006 beslutades att bemyndiga
styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, med
eller utan företräde för bolagets aktieägare, besluta om genomförande av en eller flera nyemissioner av sammanlagt
högst 5 000 000 B-aktier. Styrelsen har därefter beslutat
att genomföra en ökning av aktiekapitalet genom företrädesemission av högst 2 620 940 B-aktier. Vid full teckning
av emissionsvolymen kommer antalet aktier att uppgå till
högst 9 173 290 fördelade på 3 204 800 A-aktier och 5
968 490 B-aktier. Emissionskursen är satt till 2,50 kronor
per B-aktie vilket medför att Bolaget tillförs maximalt 6 552
350 kronor före emissionskostnader.

Bakgrund och motiv
Bakgrund och motiv till föreliggande emission är att öka
kapitalbasen inför den expansion som bolaget planerar.
Gjorda genombrott inom vissa segment av medicinteknikbranschen innebär goda möjligheter till snabb tillväxt,
under förutsättning att finansiering säkras. Kraftfull marknadsföring och försäljning inom dessa segment kräver kapital samtidigt som Bolaget står inför ytterligare genombrott
och därmed fortsatt goda möjligheter till snabb tillväxt och
ökad lönsamhet. Kapitalet kan om lämpligt tillfälle ges även
användas till förvärv.

Styrelsens försäkran
Styrelsen försäkrar att de har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i dokumentet, såvitt de vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna
påverka dess innebörd.
STYRELSEN



Vd har ordet
Det är ett stort nöje för mig att presentera Biometron AB
och vår unika teknik apga. Biometron befinner sig i ett
läge där den stora tröskeln ligger bakom oss. Vi har gjort
viktiga genombrott avseende försäljning och vi har fått
ett fantastiskt mottagande på marknaden. Vi har en väl
genomarbetad affärsplan, färdiga och framgångsrika applikationer och en effektiv organisation. Marknadspotentialen
är enorm och intresset inom medicinteknik ökar mycket
snabbt. Biometron har de bästa förutsättningar att lyckas
med sina högt ställda mål.
Produktutveckling
Funktionen apga är i princip färdigutvecklad. Utvecklingen
fokuseras på kundspecifika applikationer och vår strategi
är att våra kunder avgör vilka applikationer som ska tas
fram.
Marknadsföring
Bolaget arbetar med kirurgisk marknadsföring där fackkonferenser och VIP-visningar är vanliga inslag. Smala utvalda
segment fokuseras och bearbetas intensivt. Bolaget söker
aktivt efter lämpliga försäljningspartners.
Ekonomi
Vid fulltecknad emission bedöms kapitalbehovet vara säkerställt för att uppnå ett positivt resultat. Emissionslikviden
ska framförallt användas till marknadsföring och försäljning
i Skandinavien och till en initial satsning i Europa. Emissionslikviden kan även delvis komma att användas för förvärv.
Patrik Lingårdh
Verkställande direktör

Villkor och anvisningar
Aktierna är denominerade i svenska
kronor
Aktiens prissättning
Styrelsen har fastställt teckningskursen till 2,50 kronor per
B-aktie. Med stöd av årsstämmans beslut har styrelsen bemyndigats att fastställa emissionskursen så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den eventuella rabatt
som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.
Styrelsen i Biometron AB beslutade den 23 augusti 2006
med stöd av årsstämmans bemyndigande om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst
2 620 940 B-aktier enligt nedan angivna villkor och anvisningar för erbjudandet.

Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 8 november 2006 är
registrerad som aktieägare i Biometron AB äger företrädesrätt att för varje befintligt femtal (5) innehavda aktier
teckna två (2) nya aktier i Bolaget.

Teckningsrätter
Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter. För varje, på avstämningsdagen, registrerad aktie
erhålls två (2) teckningsrätter vilken registreras på innehavarens VP-konto. För teckning av en (1) nyemitterad aktie i
Biometron AB erfordras det fem (5) teckningsrätter.

Teckningskurs
De nya aktierna i Biometron AB emitteras till en kurs om
2,50 kr per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos VPC AB (”VPC”) för rätt till deltagande i nyemissionen är den 8 november 2006. Aktierna i
Biometron AB kommer att noteras inklusive rätt till deltagande i nyemissionen till och med den 3 november 2006
och exklusive rätt till deltagande i nyemissionen från och
med den 6 november 2006.

Teckningstid
Teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsrätter
ska ske från och med den 13 november 2006 till och med

den 29 november 2006. Efter teckningstidens utgång blir
outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed
värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer, utan avisering
från VPC att bokas bort från VP-kontot.

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter äger rum på Aktietorget från
och med den 13 november 2006 till och med den 24 november 2006.
För att inte värdet på erhållna teckningsrätter ska gå förlorat
måste aktieägaren antingen teckna nya aktier i Biometron
AB senast den 29 november 2006 eller sälja teckningsrätterna senast den 24 november 2006.

Emissionsredovisningar med mera
Direktregistrerade innehav
Prospekt, förtryckt emissionsredovisning med vidhängande
inbetalningsavi samt särskild anmälningssedel (Anmälan 1)
utsänds till de aktieägare eller företrädare för aktieägare i
Biometron AB som på avstämningsdagen den 8 november
2006 är registrerade i, den av VPC för Bolagets räkning, förda aktieboken. Av den förtryckta emissionsredovisningen
framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter samt
det antal teckningsrätter som kan utnyttjas för teckning
– benämnt ”jämnt teckningsbara”. Någon separat VP-avi
som redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägares aktiekonto (VP-konto) kommer ej att skickas ut. Den
som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda
särskilda förteckningen över panthavare med flera meddelas separat.

Förvaltarregistrerade innehav
Aktieägare vars innehav av aktier i Biometron AB är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller endast prospektet. Teckning och betalning ska ske i enlighet
med anvisningar från förvaltaren.

Teckning med stöd av teckningsrätt
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter sker genom
samtidig kontant betalning, under perioden 13 november
2006 till och med den 29 november 2006. Teckning genom betalning ska göras antingen med den förtryckta
inbetalningsavin eller med inbetalningskort fogat till den
särskilda anmälningssedeln i enlighet med nedanstående


Villkor och anvisningar
alternativ. Inbetalning, i förekommande fall tillsammans
med anmälningssedel, ska vara Aktieinvest FK AB tillhanda
senast på sista teckningsdagen. Viktigt att tänka på är att
det normalt tar cirka tre bankdagar för pengarna att nå
mottagarkontot.

Personer bosatta i Sverige
Direktregistrerade aktieägare och företrädare för aktieägare har, som framgått ovan, erhållit emissionsredovisning
med förtryckt inbetalningsavi från VPC. Teckning genom
betalning ska göras antingen med den förtryckta inbetalningsavin eller med anmälningssedel – enligt fastställt formulär – i enlighet med nedanstående alternativ:
1. Inbetalningsavi
I de fall samtliga erhållna teckningsrätter, enligt emissionsredovisning från VPC benämnt ”jämt teckningsbara”,
utnyttjats för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas. Anmälningssedel ska ej användas.
2. Anmälningssedel
I det fall teckningsrätter förvärvats eller avyttrats, eller av
annan anledning ett annat antal teckningsrätter än det
som enligt emissionsredovisning från VPC benämns ”jämt
teckningsbara” utnyttjas för teckning ska anmälningssedel
användas som underlag för teckning genom betalning. För
betalning ska det till den särskilda anmälningssedeln (Anmälan 1) bifogade inbetalningskortet användas. På anmälningssedeln ska anges det VP-konto där teckningsrätterna
finns bokförda. Anmälningssedel ska inlämnas eller sändas
med post till:
Aktieinvest FK AB
Emission
113 89 Stockholm
Anmälningssedlar som sänds med post bör avsändas i god
tid före sista teckningsdag. Notera att anmälningssedlar
som faxas in inte kommer att beaktas. Ofullständig eller
felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan
avseende.
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Personer bosatta i utlandet
Aktieägare som är bosatta utanför Sverige (avser dock ej
aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika,
Japan, Australien) bör sända den förtryckta inbetalningsavin, i de fall samtliga erhållna teckningsrätter utnyttjas,
eller anmälningssedeln, om ett annat antal teckningsrätter
utnyttjas, tillsammans med betalning till:
Aktieinvest FK AB
Emission
113 89 Stockholm
Sverig
Betalning ska erläggas på Aktieinvest FK AB:s bankräkning
i Nordea:
IBAN nummer:SE4930000000041041301789.
SWIFT-adress NDEASESS.

Subsidiär företrädesrätt
Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt erbjuds
i första hand till aktieägare som utnyttjat teckningsrätter i
nyemissionen, varvid dessa ska få tilldelat ytterligare aktier
i förhållande till det antal aktier de förut äger eller, den
mån detta inte kan ske, genom lottning. Om tilldelning
sker kommer avräkningsnota att utfärdas varvid likvid till
emissionskurs om 2,50 kronor per aktie ska erläggas senast
den dag som anges på avräkningsnotan.

Villkor och anvisningar
Teckning utan företrädesrätt
Om inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt
ovan, ska styrelsen inom ramen för nyemissionens högsta
belopp bestämma dels i vilken utsträckning tilldelning av
aktier tecknade utan företrädesrätt ska äga rum och dels
hur sådan tilldelning ska ske. Anmälan om teckning utan
stöd av teckningsrätter ska ske under samma tidsperiod
som teckning med företrädesrätt. Anmälan om teckning
ska göras på särskild anmälningssedel med rubriken Anmälan 2. Sådan särskild anmälningssedel finns tillgänglig på
Bolagets hemsida eller kan erhållas från Aktieinvest FK AB.
Anmälningssedeln ska vara Bolaget tillhanda senast den
29 november 2006. Observera att anmälan är bindande. I
det fall fysisk / juridisk person inkommer med två anmälningssedlar kommer den senast inkomna teckningsanmälan att gälla. Betalning ska ej ske i samband med anmälan
om teckning utan företrädesrätt. Besked om tilldelning av
aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av avräkningsnota. Aktier som tecknas utan företrädesrätt ska betalas kontant senast den dag som anges
på avräkningsnotan. Aktier som ej betalas i tid kan komma
att överlåtas till annan. Något meddelande utgår ej till dem
som inte erhållit tilldelning.

Redovisning
Betalda och tecknade aktier (”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 BTA skett på tecknarens
VP-konto. Sedan Nyemissionen registrerats av Bolagsverket
kommer BTA, utan avisering från VPC, att bokas om till
aktier. Registrering vid Bolagsverket beräknas vara genomförd under december månad 2006. Handel med BTA kan
ske vid Aktietorget så snart bekräftelse från VPC erhållits
enligt ovan, till dess att emissionen blivit registrerad av Bolagsverket.

Utdelning
De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning från och
med för innevarande räkenskapsår.

Notering av aktier
Biometron AB:s aktier är noterade vid Aktietorget.

Upptagande av handel med de nya instrumenten
Bolaget avser att ansöka om upptagande av handel av de
nya instrumenten.
Frågor med Anledning av Nyemissionen kan ställas till:
Aktieinvest FK AB
Tel: 08-5065 1774
backoffice@aktiesparinvest.se

Utdelningspolitik
Varje nyemitterad aktie medför rätt till utdelning från och
med innevarande räkenskapsår.
Styrelsen planerar ingen utdelning för innevarande år
eller nästkommande räkenskapsår. På längre sikt avser man
dock att föreslå aktieägarna utdelning på del av Bolagets
vinst.

Översättningskostnad
De nya reglerna för prospekt möjliggör spridning av prospektet inom hela EES. I förekommande fall kan den person
som med anledning av detta prospekt väcker talan mot
Bolaget bli tvungen att själv stå för översättningskostnad
av prospekt.
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Villkor och anvisningar
Villkor för erbjudandets fullföljande
Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter uppstår
som kan medföra att tidpunkten för att genomföra erbjudandet bedöms som olämpligt. Sådana omständigheter
kan t ex vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art och
avse såväl omständigheter i Sverige som utomlands, liksom
att intresset för att delta i erbjudandet av styrelsen i Bolaget
bedöms som otillräckligt. Erbjudandet kan sålunda helt eller delvis återkallas. Meddelande härom ska offentliggöras
samma dag som sådan omständighet uppkommer så snart
som möjligt därefter.

Prospektets offentliggörande
Prospekt kommer att finnas tillgängligt på följande hemsidor: www.biometron.se, www.kopparberginvest.se och
www.aktietorget.se. Prospektet finns även tillgängligt via
en länk från Finansinspektionens hemsida www.fi.se

Finansinspektionens godkännande
Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i lagen (1991:980)
om handel med finansiella instrument. Godkännandet och
registreringen innebär inte någon garanti från Finansinspektionens sida att sakuppgifterna i prospektet är riktiga
eller fullständiga.

Prospektets distributionsområde
Erbjudandet i prospekt riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings – eller
andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet
får inte distribueras i något land där distributionen eller
erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående mening eller
strider mot regler i sådant land. De nya aktierna eller andra finansiella instrument har inte registrerats enligt United
States Securities Act of 1933 (”Securities Act”) enligt sin
senaste lydelse och inte heller enligt motsvarande lag i någon enskild stat i Amerikas Förenta Stater (USA), Kanada;
Japan och Australien och får därför inte utbjudas till försäljning eller försäljas i USA, Kanada, Japan eller Australien
eller till personer med hemvist där eller för sådan persons
räkning utan att undantag från registreringskrav föreligger.
Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående
kan komma att anses ogiltig.
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Emissionskostnader och utspädning
Bolagets emissionskostnader beräknas uppgå till
ca 300 000 kronor. De aktier som inbjudan avser kommer
att representera 40,0 procent av kapitalet och 7,4 procent
av rösterna.

Utfallet av emissionen
Utfallet av emissionen kommer att redovisas på Bolagets
hemsida vilket beräknas ske 1 vecka efter likviddagen.

Marknadsöversikt
Marknaden för funktionen apga är i ett globalt perspektiv enorm. Biometron har valt att dela in marknaden i affärsområdena Laboratory, Clean och Industry. I ett första
skede kommer apga Laboratory vara den marknad som
Biometron koncentrerar sig på. apga Laboratory består i
huvudsak av sjukhus och laboratorier. Vår bedömning är
att varje sjukhus i industrialiserade länder har ett behov
av apga för i genomsnitt ca 5 miljoner kronor. För Europa
blir den potentiella marknaden ca 10 Mdr, och ungefär
lika mycket i USA. Det är emellertid Sverige och Skandinavien som till börja med ska ge Biometron den tillväxt
och lönsamhet som krävs för att gå vidare med en global
expansion.

Sverige och Skandinavien
Beskrivningen av marknaden baseras dels på en marknadsundersökning som genomförts under början av 2006
och dels kundundersökningar gjorda under första halvåret
2006. Över 90 procent av leverantörerna till den svenska
marknaden för sjukhus och laboratorier har deltagit. Viktiga kundsegment är sjukhus och universitet. Den totala
marknaden för apga Laboratory i Sverige och Skandinavien
bedöms till ca 800 miljoner kronor enligt den beräkningsmodell som redovisats.

Varför behöver sjukhus apga?
Behovet av att skydda sjukhuspersonal från kemikalier och
smittoämnen är stort. Det sker traditionellt med hjälp av
dragskåp, dragbänkar eller LAF-bänkar där den kontaminerade luften ventileras ut och sedan ersätts med ny ren
luft. apga-tekniken bygger på att kontrollera den förorenade rumsluften, leda den bort från operatören vidare in
i en filteranläggning och sedan återföra den rena luften
till samma lokal. apga-tekniken innebär således avsevärda
fördelar jämfört med traditionella lösningar eftersom:
• Många sjukhus utnyttjar idag befintlig ventilationskapacitet maximalt vilket innebär att det blir mycket kostsamt att utöka eller förbättra skyddet för personalen
eftersom den befintliga ventilationen måste byggas ut
i takt med det ökande behovet av skyddsventilation.
• apga-tekniken kan sägas tillföra ventilationskapacitet
eftersom den oftast ersätter någon typ av skyddsventilation som efter installation av apga kan stängas av.
• apga-tekniken använder befintlig, uppvärmd rumsluft
vilket sparar energi jämfört med traditionella lösningar
där förorenad luft skall ersättas med ny luft utifrån,
som ska kylas på sommaren och värmas på vintern.
apga-tekniken ger ett bättre skydd mot kemikalier och
smittoämnen än traditionella lösningar såsom dragskåp,
dragbänkar och LAF-bänkar därför att:
• apga transporterar föroreningar nedåt, bort från ansiktet på operatören.
• apga-teknikens effektivitet eller funktion påverkas inte
av handhavandet.
• Enkelhet och flexibilitet gör systemet lätt att använda
med bibehållen funktionalitet
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Funktionsbeskrivning
Bolaget är ett kunskapsföretag inom luftteknik med grunden för verksamheten i ett eget patent, apga.
apga är en förkortning för automatisk partikel- och gas absorbent.

Sändardonet trycker laminära luftströmmar ned mot
arbetsytan.

Sändardon

Vid höga renhetskrav på arbetsytan kan luften förfiltreras i sändardonet.
Laminära luftströmmar
Mottagardonet under
arbetsytan suger luften
nedåt, och de laminära
luftströmmarna fångas på
så sätt upp av det sugande
mottagardo¬net. Luften
filtreras och återförs till
lokalen, eller evakueras till
ventilationssystem.

Mottagardon
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Arbetsyta

Filter

Verksamhetsbeskrivning
Bolaget har huvudkontor med försäljning, konstruktion och
tillverkning i Västervik. Bolaget har kapacitet att tillverka
ett mindre antal apga-system varje år vilket innebär att
tillverkningen sannolikt inom en snar framtid kommer att
läggas ut på kontrakt.

Vision
Biometron ska vara marknadsledande i världen inom ventilerade arbetsplatser för laboratorier och sjukhus.

Konkurrenter
Biometron har en egen teknik som i vissa fall konkurrerar
med ventilationslösningar och i andra fall konkurrerar med
traditionella skyddsventilationslösningar typ LAF-bänkar
och dragskåp. Konkurrensen är emellertid låg eftersom det
inte är direkt jämförbara lösningar i de allra flesta fall. Både
skyddsnivå och pris skiljer sig avsevärt från traditionella
lösningar – till fördel för apga.

Affärsidé
Biometron ska sälja kundanpassade applikationer av apgateknik som är ett patenterat system för att kontrollera och
rena inomhusluft.

Fördelarna med apga
• Flexibelt
			 o Fristående från befintlig ventilation – påverkar ej
				 ventilationskapaciteten
			 o Mobilt system – kräver endast nätanslutning
			 o Inga väggar som begränsar arbetsytan
			 o Kan enkelt anpassas efter kundens behov
• Enkelt
			 o Funktionen är inte beroende av operatören
			 o Handhavande – en knapp för av eller på, en lampa
				 indikerar filterbyte
			 o Underhållsfritt
• Skydd
			 o Förorenad luft evakueras nedåt vilket minimerar
				 risken för inandning
			 o Ljudnivå < 50 dB
			 o Klarar Europastandard klass II för dragskåp
			 o Mycket hög kvalitet på ingående delar och filter
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Historik
Biometron AB (publ) är ett bolag grundat 1999 som marknadsför sitt eget patenterade apga-system ( automatisk
partikel-och gasabsorbent) för renare miljö inom industri
och sjukvård. apga-systemet förbättrar arbetsmiljön för
personal som exponeras för lättflyktiga gaser vid bl a limning, lödångor vid manuellt lödarbete samt även fasta partiklar vid t ex bearbetning av hölsovådliga material. apgasystemet är ett unikt sätt att kontrollera förorenad luft.
Under Bolagets första räkenskapsår, 1999-07-17—200012-31, förvärvade Bolaget samtliga rättigheter avseende
de systempatentansökningar som ligger till grund för apgasystemet. En oberoende värdering av patentansökningar
har genomförts och lagts till grund för en uppbokning av
immateriella värden.
Under 2001 färdigställdes apga-systemet och man erhöll
ett antal order. Bland kunderna märks ABB, Kanthal och
Electrolux.
Under året anställdes en personal för att stärka upp den
tekniska kompetensen.
Under senvåren 2002 hamnade Bolaget i en akut likviditetskris och Kopparberg Invest AB gick in som huvudägare.
Nye huvudägaren tog över Bolagets administration samt
ekonomifunktion. Under hösten förstärktes marknadssidan
då en försäljare anställdes, men trots detta såldes inte det
antal system som förväntats. Orsaken till detta är troligen
en kombination av lågkonjunktur samt svårighet att nå ut
med en ny produkt på marknaden.
I slutet av år 2003 påbörjade Bolaget att efter kravspecifikation från SAAB Training System ta fram ett arbetsbord
för montering av komponenter i en miljö som liknar renrumsmiljö. Biometron påbörjade även sin utveckling av arbetsplatser vid laboratoriemiljö. Under året har Biometron
levererat ytterligare apga-system till befintlig kund, vilket
får ses som att man har uppnått marknadsacceptans för
sina produkter.
Under 2004 slutfördes arbetet med den renbänk som tagits fram efter kravspecifikation från SAAB Training System.
Under året ser Bolaget en markant ökning av eftermarknaden. Vid årsskiftet 2004/2005 blev patentansökan i USA
beviljad.
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Under 2005 fick Bolaget sitt genombrott inom medicinteknik/sjukvårdssektorn. Bolaget har under året levererat
apga-system till Karolinska Universitetssjukhuset och att
man erhöll order om två system från Capio Diagnostik AB.
För att stärka lednings -och marknadsfunktioner har VD
samt marknadsassistent rekryterats. Under året genomfördes publik nyemission.
Bolagets satsning på marknadsföring har resulterat i att
omsättningen under det första halvåret 2006 kraftigt överstiger omsättningen under samma period 2005.

Övriga tillgångar samt miljöpåverkan
Bolaget äger inga fasta tillgångar av betydande värde. Ej
heller bedriver Bolaget någon anmälningspliktig eller tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken

Mål
Finansiella mål
Tack vare en unik och patenterad teknik som inte bara
är billigare utan även ger ett bättre skydd har Biometron
goda möjligheter att hålla höga marginaler. Det innebär
god lönsamhet redan vid små försäljningsvolymer. Bolaget
ska över tiden generera en hög värdetillväxt och avkastning
till aktieägarna. Bolaget avser att bli den ledande aktören
i världen inom ventilerade arbetsplatser på sjukhus och
laboratorier.

Affärsmodell
Intäkterna baseras på årligen återkommande försäljning
av apga-system. Applikationen av apga-tekniken är kundspecifik men kan vid återkommande leveranser till liknande
kunder standardiseras.
Försäljningen koncentreras mot projektförsäljning.
Kärnverksamhet
• Försäljning inom Skandinavien
• Affärsutveckling och partnerskap
• Marknadsföring och branding
• Utveckling och kundanpassning
• Installation
• Service

Produktion och leverantörer
Bolagets målsättning är att nå betydande volymer. Tillverkning ska till största del läggas ut på kontraktstillverkare
som i sin tur har leverantörer av utrustning. Bolaget ska i
förekommande fall använda sig av säkra leverantörer med
hög kvalitet på produkter och leveranser. All produktion
och montering sker idag i egen regi.
Marknadsföring och affärsutveckling
Marknadsföring kommer i huvudsak att ske väldigt koncentrerat och rikta sig direkt mot potentiella kunder snarare
än generellt. Försäljning sker genom egen säljorganisation
i Sverige och Skandinavien och via agenter och partners i
övriga världen. Bolagets affärsutveckling sker genom att:
• aktivt söka allianser och partners
• vid behov köpa/fusionera lämpliga bolag
• skapa starka varumärken

FoU
Funktionen apga anses i huvudsak vara färdigutvecklad.
Biometron utvecklar löpande kundanpassade applikationer
tillsammans med sina kunder baserat på den patenterade
tekniken apga.

Outsourcing
• Försäljning utanför Skandinavien
• Tillverkning
• Ekonomi och administration
• Övriga tjänster
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Bolagets utveckling i sammandrag
Resultaträkningar i sammandrag (tkr)
1/1 - 30/6
2006
514
2
516

1/1 - 30/6
2005
69

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat

Nettoomsättning
Övriga intäkter

Finansiella intäkter
och kostnader
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
Skatt på periodens resultat
Periodens resultat
Resultat per aktie (Kr)
Genomsnittligt antal aktier (tusental)

69

Helår
2005
549
34
583

Helår
2004
328
216
544

Helår
2003
200
245
445

-387
-1 182
-715
-267

-23
-856
-192
-279

-301
-1 790
-858
-557

-150
-1062
-358
-525

-190
-283
-555
-463

-2 035

-1 281

-2 923

-1 551

-1 046

-59

-110

-194

-218

-228,0

-2 094

-1 391

-3 117

-1 769

-1 274

48

48

96

96

0

-2 046

-1 343

-3 021

-1 673

-1 274

-0,32
6 552

-0,27
5 158

-0,57
5 470

-0,42
4 245

-0,58
2 200

Balansräkningar i sammandrag(tkr)
06-06-30

05-06-30

05-12-31

04-12-31

03-12-31

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

2 938
60
2 998

3 462
36
3 498

3 196
44
3 240

3 736
19
3 755

3 820
34
3 854

Varulager
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

381
635
50
1 066
4 064

430
68
50
548
4 046

402
341
1557
2 300
5 540

430
39
50
519
4 274

448
39
24
511
4 365

9 370
-8 540
830

6 251
-5 316
935

9 370
-6 494
2876

4 208
-3 474
734

3 911
-2 857
1 054

504

601

552

649

0

1 710
1 020
2 730
4 064

1 969
541
2 510
4 046

884
1 228
2 112
5 540

656
2 235
2 891
4 274

884
2 427
3 311
4 365

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Bolagets utveckling i sammandrag
Kassaflödesanalys i sammandrag (Tkr)

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Förändring av likvida medel
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

1/1-30/6
2006
-2 287
-25
805
-1 507

1/1-30/6
2005
-1 338
-42
1 380
0

Helår
2005
-2 365
-42
3 914
1507

Helår
2004
-1 419
-425
1 894
50

Helår
2003
-384
-552
936
0

1 557
50

50
50

50
1 557

0
50

0
0

1/1-30/6
2006

1/1-30/6
2005

Helår
2005

Helår
2004

Helår
2003

-50,0
-1,9
20,4
0,13
3
-0,32
6 552
0
48

-31,7
-3,5
23,1
0,17
1
-0,27
5 158
0
53

-53,0
-4,0
51,9
0,44
2
-0,57
5 470
0
22

-36,3
-6,2
17,2
0,15
1
-0,42
4 245
0
54

-23,9
-6,9

Koncernens nyckeltal och aktiedata

Nyckeltal
Avkastning på totalt kapital (%)
Skuldränta (%)
Soliditet
Eget kapital per aktie (kr)
Antal anställda
Resultat per genomsnittligt antal aktier (kr)
Genomsnittligt antal aktier (tusental)
Utdelning(kr)
Skuldsättningsgrad (%)

0,47
1
-0,58
2 200
0
59
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Kommentarer till den finansiella utvecklingen
DELÅRSPERIODEN 1 JANUARI TILL 30 JUNI 2006
Intäkter och resultat
Omsättningen har under det första halvåret 2006 uppgått till 514 tkr jämfört med 549 tkr kalenderåret 2006.
Resultatet före finansiella poster för första halvåret 2006
uppgick till – 2 035 tkr jämfört med -2 923 tkr för 2005
vilket främst beror på ökade personalkostnader jämfört
med föregående år.

RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI 2004 TILL
31 DECEMBER 2004
Intäkter och resultat
Omsättningen har under räkenskapsåret 2004 uppgått till
328 tkr jämfört med 200 tkr räkenskapsåret 2003. Resultatet före finansiella poster för räkenskapsåret 2004 uppgick
till – 1 551 tkr jämfört med – 1 046 tkr för 2003 vilket
främst beror på ökade kostnader för marknadsföring.

Finansiell ställning och kassaflöde
Balansomslutningen per 2006-06-30 uppgick till 4 064
tkr jämfört med 5 540 tkr vid årets början och soliditeten
uppgick till 20,4% jämfört med 51,9% vid årets början.
Det totala kassaflödet för första halvåret uppgick till -1 507
tkr jämfört med 1 507 tkr kalenderåret 2005. Kassaflödet
från den löpande verksamheten uppgick till -2 287 tkr. Det
positiva kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgående till 805 tkr är hänförligt till utökat utnyttjande av
beviljad checkkredit.

Finansiell ställning och kassaflöde
Balansomslutningen per 2004-12-31 uppgick till 4 274
tkr jämfört med 4 365 tkr vid årets början och soliditeten
uppgick till 17,2 % jämfört med 24,1 % vid årets början.
Det totala kassaflödet för räkenskapsåret uppgick till 50
tkr jämfört med 0 tkr räkenskapsåret 2003. Kassaflödet
från den löpande verksamheten uppgick till -1 419 tkr. Det
positiva kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgående till 1 894 tkr är hänförligt till under året genomförd
nyemission.

RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI TILL
31 DECEMBER 2005
Intäkter och resultat
Omsättningen har under räkenskapsåret 2005 uppgått till
549 tkr jämfört med 328 tkr räkenskapsåret 2004. Resultatet före finansiella poster för räkenskapsåret 2005 uppgick
till – 2 923 tkr jämfört med – 1 551 tkr för 2004 vilket
främst beror på ökade kostnader för marknadsföring samt
personal.

RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI 2003 TILL
31 DECEMBER 2003
Intäkter och resultat
Omsättningen har under räkenskapsåret 2003 uppgått till
200 tkr jämfört med 145 tkr räkenskapsåret 2002. Resultatet före finansiella poster för räkenskapsåret 2003 uppgick
till – 1 046 tkr jämfört med – 1 417 tkr för 2002 .

Finansiell ställning och kassaflöde
Balansomslutningen per 2005-12-31 uppgick till 5 540 tkr
jämfört med 4 274 tkr vid årets början och soliditeten uppgick till 51,9% jämfört med 17,2% vid årets början. Det
totala kassaflödet för räkenskapsåret uppgick till 1 507 tkr
jämfört med 50 tkr räkenskapsåret 2004.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2
365 tkr. Det positiva kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgående till 3 914 tkr är hänförligt till under året
genomförd nyemission.
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Finansiell ställning och kassaflöde
Balansomslutningen per 2003-12-31 uppgick till 4 365
tkr jämfört med 4 361 tkr vid årets början och soliditeten
uppgick till 24,1 % jämfört med 36,1% vid årets början.
Det totala kassaflödet för räkenskapsåret uppgick till 0
tkr jämfört med -1 tkr räkenskapsåret 2002. Kassaflödet
från den löpande verksamheten uppgick till -384 tkr. Det
positiva kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgående till 936 tkr är hänförligt till under året genomförd
nyemission.

Kommentarer till den finansiella utvecklingen
Investeringar samt FoU
Från och med 1999 och fram till 2005 har investeringar
gjorts för 117 000 kronor. Under perioden har bolaget haft
forsknings -och utvecklingskostnader på 774 000 kronor.
Avskrivningar på dessa görs med 10% varje år.
Rörelsekapitalbehov
Givet pågående aktiviteter och nuvarande finansiella resurser bedömer Bolaget att ett behov av ytterligare rörelsekapital uppstår under första kvartalet 2007. Förestående nyemission förväntas tillföra Bolaget det kapital som behövs
för att öka tillväxttakten samt en varaktig lönsamhet. Om
föreliggande emission inte är framgångsrik kommer det att
begränsa Bolagets expansionsplaner samt att arbetet med
alternativa finansieringsmöjligheter såsom lånefinansiering
eller en riktad nyemission alternativt en kombination av
dem båda kommer då att inledas.
Eget kapital och skuldsättning
Per den 30 september 2006 uppgick bundet eget kapital
och skuldsättning till 13 145 tusen kronor enligt sammanställningen nedan ( Tkr)
Kortfristiga skulder

1 588

Långfristiga skulder

1 706

Avsättningar

*1

481

Eget kapital
Aktiekapital

7 732

Reservfond

1 638

Summa

13 145

*1 För kortfristiga skulder är en kapitaltäckningsgaranti om
		 1 000 000 kronor lämnad, se även sid. 23 Finansieringsstruktur.

Per den 30 september 2006 uppgick nettoskuldsättningen
till 3 148 tusen kronor enligt sammanställningen nedan
(Tkr):
Likvida medel
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga finansiella skulder
Andra kortfristiga skulder
Kortfristig nettoskuldsättning
Långfristiga skulder
Avsättningar

130
13
254
1 334
937
1 706
481

Långfristig nettoskuldsättning

2 187

Nettoskuldsättning

3 124
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Tendensinformation
Under året har Biometron upprättat en detaljerad affärsplan för fem år framåt och den kommer att vara ett viktigt
verktyg för Biometrons utveckling.
Ett mål i affärsplanen är att bygga upp en effektiv försäljningsorganisation. Det första steget togs genom att Patrik
Lingårdh tillträdde sin tjänst som VD i början av året. Under
augusti tillträdde Benthe Hjertstedt sin tjänst som försäljningschef och hon har stor erfarenhet av försäljning till
laboratorier, vårdsektorn och industrin.
Biometrons teknik har rönt stort intresse från många
patologavdelningar på svenska sjukhus. Biometrons unika
funktion apga passar exceptionellt bra in i sjukhusmiljöer.
Höga krav på god arbetsmiljö och begränsade möjligheter
att till en rimlig kostnad öka ventilationskapaciteten gör att
Biometrons apga-teknik ofta är den optimala lösningen på
problem med skyddsventilation. Dessutom ger Biometrons
teknik ett betydligt bättre skydd än traditionella lösningar.
Detta bekräftas i möten med svenska sjukhus och i samtal
med befintliga kunder.
Sedan årsstämman i slutet av juni har Bolaget gjort två
nya affärer som representerar ett nytt genombrott inom
medicinteknikbranschen. Tillsammans med ingenjörer på
Universitetssjukhuset i Lund har Biometron utvecklat ett
rengöringsbord för medicinteknisk utrustning. Behovet av
skyddsventilation är stort, inte minst med tanke på damm
och andra smittobärande partiklar som personalen kan utsättas för. Funktionen apga visar sig återigen vara oöverträffad både avseende funktion och pris. Lasarettet i Ystad
följer i spåren och har precis som Universitetssjukhuset i
Lund beställt motsvarande utrustning till sin medicintekniska avdelning.
Under september månad har Bolaget erhållit ytterligare
två order från svenska sjukhus. Lasarettet i Helsingborg har
beställt en rengöringsbänk för medicinteknisk utrustning
och sjukhuset i Västerås har beställt ett system till avdelningen för cytologi. Intresset för Biometrons apga-teknik
fortsätter att öka tillsammans med antalet förfrågningar.
På initiativ från Universitetssjukhuset i Lund presenterades Biometrons rengöringsbord på en medicinteknisk
konferens för svenska sjukhus som ägde rum i början av
oktober. På så sätt kommer i princip alla medicintekniska
avdelningar på samtliga svenska sjukhus informeras om
Biometrons rengöringsbord för medicinteknisk utrustning.
Den allmänna bedömningen är att alla sjukhus har samma
behov och att detta rengöringsbord snabbt kan bli standard på alla medicintekniska avdelningar vid svenska sjukhus och lasarett.
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ORGANISATION
För närvarande är 4 personer anställda i Bolaget. Ekonomi,
administration och IR sköts av Kopparberg Invest på konsultbasis.
Ledande befattningshavare:
Verkställande direktör
• Patrik Lingårdh
• Född 1967
• MSc in Forestry
• Tidigare VD inom skogsindustrin
• 80 000 B-aktier
Nuvarande engagemang:
Biometron AB (publ) VD
Tidigare engagemang:
BARO WOOD AB, VD/ledamot
Skogsindustrierna, ledamot Trämekaniska Sektionen
Prolup Absorbenter AB, VD/ledamot
Åtvidabergs fotbollsförening, ledamot
Försäljningschef
• Benthe Hjertstedt
• Född 1955
• Kemiingenjör
• Laboratorieassistent
• 0 aktier
Konstruktör
• Roger Eriksson
• Född 1955
• Maskintekniker
• Tidigare egen företagare
• 600 B-aktier

Styrelse och revisorer
Styrelse
Bolagets styrelse består av 3 ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordförande. Styrelsen har sitt säte i Västervik.
Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden
intill slutet av nästa årsstämma. Nuvarande styrelse valdes på årsstämma den 27 juni 2006 för tiden intill slutet
av nästa årsstämma. Styrelsens sammansättning kommer
kontinuerligt att ses över för att kunna erhålla en kompetent styrelse. Bolaget har att iaktta aktiebolagslagens
bestämmelser om bolagsstyrning. Styrelsen i Bolaget har
upprättat en arbetsordning för sitt arbete, instruktioner
avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören, vilken behandlar dennes arbetsuppgifter
och rapporteringsskyldigheter samt fastställt instruktioner
för den ekonomiska rapporteringen.
Bolaget följer inte koden för bolagsstyrning då denna är
avsedd och anpassad för större marknadsnoterade bolag.

Åke Zetterberg, Västervik, född 1941,
ordförande. Invald 2002.
Åke är utbildad sjöingenjör. Efter ca 10 år till sjöss har han
drivit olika företag som STEAB, import av kompressorer och
tryckluftverktyg, Safe Bridge som levererade ubåtsskydd till
svenska försvaret samt terroristskydd under vatten till några
kärnkraftverk i USA och till Royal Guard i Saudiarabien.
Aktieinnehav privat och genom bolag:
32 000 A-aktier och 29 000 B-aktier
Nuvarande engagemang:
Åke Zetterberg Konsult AB, ledamot
Linear AB (publ) ledamot
Kopparberg Invest AB, ledamot
Petro Pequnia AB, delägare/ ledamot
Swede Resources AB (publ), delägare/ ledamot
Tidigare engagemang:
Västerviks Specialmaskiner AB,delägare/ ledamot
Light Production AB, delägare/ ledamot

Mathias Brandhammar, Uppsala, född 1969,
ledamot. Invald 2005.
Utbildad ekonom.
Aktieinnehav privat:
10 000 B-aktier.
Nuvarande engagemang:
Kopparberg Invest AB, ledamot
Kopparberg Mineral AB, ledamot
Gyros Finans AB, VD/ledamot
Gyros Patent AB, VD/ledamot
Tidigare engagemang:
Norada AB, VD/ledamot
Norada Holding AB, ledamot
Fridhems Postorder, innehavare
Brf Kungsängsterassen, ledamot
Brandhammar Pors KB, ledamot
Anna-May Wester, Kopparberg, född 1958,
ledamot. Invald 2002.
Anna-May är utbildad förvaltningssocionom med inriktning
på kommunal ekonomi. Anna-May är sedan 2002 VD i
Kopparberg Invest som är huvudägare i Biometron.
Aktieinnehav:
Kopparberg Invest AB 2 584 000 A-aktier och 647 500
B-aktier där Anna-May är delägare till 88 procent. Kopparberg Holding AB, 58 000 B-aktier. Bolaget ägs till 100
procent av Anna-May.
Nuvarande engagemang:
Kopparberg Holding AB, delägare/VD/ledamot
Kopparberg Invest AB, delägare/VD/ordförande
Kopparberg Finans AB, ordförande
Kopparberg Mineral AB, VD/ledamot
MBU Medical AB, ordförande
För Närvarande Reklam AB, VD/ledamot
Tidigare engagemang:
Inga uppdrag under den senaste femårsperioden
Styrelseledamöterna och de ledande befattningshavarna
har kontorsadress c/o Biometron AB (publ), Edholmsgatan
20, 593 61 Västervik. Tel: 0490-830 30.
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Styrelse och revisorer
Robert Asplund, Örebro, född 1972,
sekreterare i styrelsen.
Robert är advokat och verksam vid Advokatfirman Lindahl.
Han har i denna egenskap varit rådgivare åt Bolaget i olika
juridiska frågor och han fungerar vidare som styrelsens sekreterare.
Aktieinnehav:
0 aktier
Nuvarande engagemang:
Micro Data Skandinavien AB (ledamot), Örebroporten Fastigheter AB (ledamot) och Fastighetsaktiebolaget Klädeshandlaren (ledamot)

Styrelsearvode
Ersättning utgår till styrelsen med 4 000 kronor per sammanträdesdag plus resekostnader.
Revisor
Anders Sandin, född 1948 Vald juni 2005
Auktoriserad 1991 medlem i FAR
Lindebergs Grant Thornton
Box 504
701 50 Örebro
Tidigare revisor var:
Erik Rollborn, född 1950
Auktoriserad revisor
KPMG Bohlins AB
Storgatan 19 B
593 30 Västervik
Anledningen till byte av revisor är att Anders Sandin tillika
är huvudägarens revisor.
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Potentiella intressekonflikter samt
personuppgifter
Ingen av ovannämnda styrelseledamöter eller VD har någon eller några potentiella intressekonflikter med Bolaget
där privata intressen kan stå i strid med Bolagets. Upplysning i enlighet med gällande prospektregler rörande den
senaste femårsperioden.
Ingen av ovannämnda styrelseledamöter eller VD har
dömts i bedrägerirelaterade mål, varit inblandade i konkurs,
likvidation eller konkursförvaltning i egenskap av styrelseledamot eller VD, fått anklagelser eller sanktioner från myndigheter samt förbjudits av domstol att ingå som medlem
i ett bolags styrelse eller ledningsgrupp.

Bolagsordning
§1 Bolagets firma är Biometron AB (publ).
§2 Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Västerviks kommun.
Bolagsstämma kan även hållas i Stockholm.
§3 Bolaget skall bedriva utveckling av system för renare
miljö inom industri och sjukvård samt därmed förenlig
verksamhet.
§4 Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 750 000 kronor
och högst 3 000 000 kronor.
§5 Antalet aktier skall vara lägst 3 miljoner aktier och
högst 12 miljoner aktier.
Aktier av två slag får ges ut, serie A och serie B.
Aktie av serie A skall medföra tio röster och aktie av
serie B en röst. Högst 3,5 miljoner aktier av serie A och
8,5 miljoner aktier av serie B får utges.
§6 Beslutar bolaget att genom kontantemission eller
kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie
B, skall ägare av aktier av serie A och serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i
förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger
(primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med
primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna
aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär
företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna
i förhållande till det antal aktier som de förut äger och,
i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller
kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag,
skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är
av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna
nya aktier i förhållande till det antal aktier som de
förut äger.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller
konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna
teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier
som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler
som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.
Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission
skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande
till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag ge rätt
till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts

§7

§8

§9

§10

skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten
att genom fondemission, efter erforderlig ändring av
bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
Aktie av serie A skall på begäran av dess ägare omvandlas till aktie av serie B. Begäran om omvandling,
som skall vara skriftlig och ange det antal aktier som
skall omvandlas, skall göras hos bolagets styrelse. Bolaget skall utan dröjsmål anmäla omvandlingen för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering
sker.
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst åtta suppleanter. Ledamöterna och
suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden
intill slutet av nästa årsstämma.
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor.
Kallelse till bolagsstämma skall genom kungörelse i
Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Nyheter tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före bolagsstämma.
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid
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.
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.
Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 §
andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).
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Bolagsordning
§11 På årsstämma skall följande ärenden förekomma till
behandling:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Framläggande och godkännande av dagordning
som framgår av kallelsen
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och
balansräkningen samt i förekommande fall
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och
verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och
suppleanter samt val av styrelse och i förekommande fall revisor
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§12 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring
av finansiella instrument.
§13 Bolagets räkenskapsår skall vara 1/1–31/12.
Ändrad vid årsstämma 27 juni 2006
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Legala frågor och övrig information
Övrig information
Biometron med organisationsnummer 556575-2960 registrerades vid Patent och Registreringsverket (nuvarande
Bolagsverket) den 11 oktober 1999 och verksamhet har
bedrivits sedan dess i Sverige.
Bolagets stiftare var Thomas Blomqvist, Georg Kinigalakis, Per Hvass och Ulrich Andersson.
Bolagets associationsform är aktiebolag och regleras
av aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget uppfyller gällande
regler för företagsstyrning i Sverige. Bolaget är anslutet till
VPC AB.

Immateriella rättigheter
Tekniken är patentsökt i Europa och i Japan. Bolaget fick
vid årsskiftet 2004/2005 sin ansökan i USA .
Bolagets patentombud är Kurt Lautmanns Patentbyrå i
Karlskoga.

Väsentliga avtal
Bolaget har endast ingått avtal som, med hänsyn till Bolagets verksamhet, är av normal karaktär.

Tvister
I dagsläget finns inga kända tvister, inte heller har Bolagets styrelse kännedom om några kommande tvistemål
av betydelse. Bolaget är inte part i någon rättslig process
eller skiljeförfarande som har haft eller kan antas få en
icke oväsentlig ekonomisk betydelse för Bolaget. Ej heller
har Bolaget informerats om anspråk som kan leda till att
Bolaget blir part i sådan process eller förfarande.

Försäkringar
Styrelsen bedömer att Bolagets nuvarande försäkringsskydd (består av en företagsförsäkring samt ansvarsförsäkring för VD och styrelsen) är tillfredsställande med hänsyn
till verksamhetens art och omfattning.

kassaflödet kan framtida kapitalbehov komma att täckas
genom exempelvis bankfinansiering eller annan extern
kapitalanskaffning. I egenskap av huvudägare har Kopparberg Invest AB under augusti utställt en kapitaltäckningsgaranti om 1 miljon kronor. Kapitaltäckningsgarantin
är tidsmässigt begränsad till 2006-12-31.
Transaktioner med närstående
Ingen av styrelseledamöterna, de ledande befattningshavarna eller Bolagets revisor har – vare sig själva, via Bolag
eller närstående - haft någon direkt eller indirekt delaktighet i affärstransaktion, som var eller är ovanlig till sin
karaktär under nuvarande eller föregående verksamhetsår.
Bolaget har inte lämnat lån, garantier eller borgensförbindelser till förmån för styrelseledamöterna, ledande befattningshavare eller Bolagets revisor.

Koncernstruktur
Bolaget är ett dotterbolag till Kopparberg Invest AB. Kopparberg Invest AB, som har sitt säte i Ljusnarsbergs kommun, bildades 2002 för att bli huvudägare i Biometron.
Kopparberg Invest AB har som affärsidé att investera i
små, utvecklingsbara bolag som befinner sig på ett tidigt
stadium. Genom sitt inflytande ska Kopparberg Invest AB
medverka till bolagens utveckling.
Kopparberg Invest AB har ej upprättat koncernredovisning.
Kopparberg Invest AB har inga övriga dotterbolag förutom Biometron. Kopparberg Invest har beslutat att fullgöra sin tillskottsplikt genom att teckna aktier för motsvarande belopp i föreliggande emission, vilket utgör 15,2 %
av erbjudna aktier. Kopparberg Invests roll i föreliggande
emission är av rådgivande karaktär.
Kopparberg Invest har fram till nu haft det övergripande
ansvaret för ekonomiadministrationen i Bolaget. Avsikten
är att så även ska vara tills annat beslutats. ( se ”Outsourcing” under avsnittet VERKSAMHETS- OCH BRANSCHRELATERADE RISKER )

Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion

Finansieringsstruktur
Bolagets verksamhet har hittills finansierats med eget kapital, lån från Tjustbygdens Sparbank, ALMI samt bidrag från
Regionförbundet i Kalmar län. Vid sidan av det löpande

Årsredovisningar, bolagsordning och annan information
inges till Bolagsverket i enlighet med svenska lagar och förordningar. Bolagsordning, reviderad årsredovisning, detta
prospekt samt Finansinspektionens beslut finns tillgängliga
hos Bolaget för granskning.
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Skattefrågor i Sverige
Löner och ersättningar
Sedvanliga anställningsavtal föreligger i Bolaget. VD uppbär
from 2006-01-16 en månatlig ersättning om 123 400 kronor (lön samt pensionskostnad inklusive sociala avgifter).
Allmänt
Nedanstående sammanfattning avser att ge en övergripande information om beskattning av kapitalinkomster
för privatpersoner bosatta i Sverige samt för svenska aktiebolag. Sammanfattningen är baserad på bestämmelser
som gällde vid tryckningen av detta prospekt. Dock bör
varje person som överväger att köpa aktier konsultera sin
skatterådgivare om vilka konsekvenser ett innehav och en
eventuell framtida försäljning kan innebära.
För fysiska och juridiska personer bosatt i Sverige gäller följande vad avser nu gällande skattekonsekvenser av
föreliggande erbjudande. Beskrivningen gäller inte i de fall
där aktier innehas som omsättningstillgång i näringsverksamhet eller innehas av handelsbolag.

Tilldelning av aktier
I normalfallet sker ingen beskattning av tilldelning av aktier.

Beskattning av utdelning
Utdelning på aktier i Biometron är i allmänhet skattepliktig.
Privatpersoner beskattas i inkomstslaget kapital med en
skattesats om 30 procent. För fysiska personer som är bosatta i Sverige innehålls preliminär skatt avseende utdelning
med 30 procent på utdelat belopp. Den preliminära skatten
innehålls normalt av VPC eller beträffande förvaltarregistrerade aktier av förvaltaren. För svenska juridiska personer
utom dödsbon är skattesatsen 28 procent i inkomstslaget
näringsverksamhet.

Fysiska personer
Realisationsvinster på svenska aktier beskattas med 30 procent i inkomstslaget kapital.
Uppkommer realisationsförlust på svenska marknadsnoterade aktier beaktas hela förlusten förutsatt att förlusten
kan kvittas mot realisationsvinst i annat marknadsnoterat
aktiebeskattat värdepapper.
Avdraget måste utnyttjas samma år förlusten uppkommit. Om avdraget inte utnyttjas i inkomstslaget kapital
medges reduktion från skatten på inkomst av tjänst och
näringsverksamhet samt fastighetsskatt.
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Reduktion medges med 30 procent av underskottet upp till
100 000 kronor och däröver med 21 procent.
Utdelning på aktier i svenska aktiebolag beskattas med
30 procent i inkomstslaget kapital för personer hemmahörande i Sverige.
För aktieägare i andra länder utgår svensk kupongskatt
på 30 procent före utdelning. Denna skattesats är i allmänhet reducerad genom dubbelbeskattningsavtal med
andra länder.

Aktiebolag
Aktiebolag beskattas vid utdelningar och reavinster i ett
inkomstslag, inkomst av näringsverksamhet, med en statlig inkomstskatt om 28 procent. Avdraget för realisationsförluster vid avyttring av värdepapper såsom aktier och
andra aktieliknande värdepapper som innehas som kapitalplacering får dras av endast mot realisationsvinster vid
avyttring av samma slag av värdepapper. Preliminärskatt för
utdelning innehålles inte för svenska aktiebolag. Särskilda
skatteregler gäller för vissa företagskategorier.

Förmögenhetsbeskattning
Aktierna i Bolaget ska för närvarande ej tas upp till förmögenhetsbeskattning.

Utländska aktieägare
Fysiska personer som inte är bosatta eller stadigvarande vistas i Sverige beskattas normalt inte i Sverige vid försäljning
av svenska aktier. 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 närmast föregående kalenderåren varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här.
Tillämpningen av denna regel kan dock i viss mån vara
begränsad genom skatteavtal som Sverige har med andra
länder för att undvika dubbelbeskattning. Utländska juridiska personer är normalt inte skattskyldiga för kapitalvinst
på svenska aktier annat än om vinsten är hänförlig till ett
så kallat fast driftställe i Sverige.

Skattefrågor i Sverige
Utnyttjande av teckningsrätt
När teckningsrätter utnyttjas för teckning av nya aktier sker
inte någon beskattning. Anskaffningsutgiften, en aktie utgörs av emissionskursen. Vid försäljning av aktier förvärvade genom utnyttjande av teckningsrätter skall aktieägarens omkostnadsbelopp för samtliga aktier av samma slag
och sort sammanläggas och beräknas med tillämpning av
genomsnittsmetoden. Om teckningsrätter som utnyttjats
för teckning av aktier köpts ska 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 utnyttja sin företrädesrätt att delta i nyemission 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 ska således tas upp till beskattning. Omkostnadsbeloppet för den ursprungliga aktien påverkas inte.
För fysiska personer gäller att kapitalförluster på aktier och
kapitalförluster på andra marknadsnoterade delägarrätter
än andelar i räntefonder får kvittas fullt ut mot en kapitalvinst på teckningsrätterna när dessa är marknadsnoterade.
Övriga kapitalförluster får kvittas till 70 procent mot kapitalvinster på teckningsrätter. För juridiska personer, utom
dödsbon, gäller att kapitalförluster på aktier och andra
delägarrätter.
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 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.

Avyttring av köpta teckningsrätter
Om de avyttrade teckningsrätterna köpts eller på annat sätt
förvärvats mot vederlag utgör vederlaget anskaffningsvärdet 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 på marknadsnoterade teckningsrätter får kvittas fullt ut mot vinster på aktier och andra
marknadsnoterade delägarrätter utom andelar i svenska
räntefonder. Om full kvittning inte kan ske är förlusten avdragsgill till 70 procent. För rätten att kvitta kapitalförluster
mot kapitalvinster på marknadsnoterade teckningsrätter, se
ovan under rubriken ” Avyttring av erhållna teckningsrätter”. För juridiska personer, utom dödsbon, gäller att kapitalförluster på aktier och andra delägarrätter får kvittas fullt
ut mot kapitalvinster på delägarrätter. 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 de nya reglerna.
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Aktien och ägarna
Ägarstruktur
Enligt aktieboken per 2006-06-30
Ägare
Antal A-aktier
Kopparberg Invest AB
2 584 000
Ulrich Andersson, via bolag
411 200
Gunnar Olsson
96 000
Thomas Blomqvist
38 400
Övriga aktieägare, ca 745 st.
75 200
Totalt
3 204 800

Sammanställning emissioner
Datum
Händelse
1999 oktober
1999 december
2000 april
2000 maj
2000 december
2001 augusti
2001 oktober
2003 augusti
2004 februari
2004 juni
2004 september
2004 september
2004 december
2005 februari
2005 maj
2005 oktober
2005 december
Summa

Bolags bildning
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Fondemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Omstämpling
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission *1

Antal B-aktier
647 500
59 300
40 500
9 600
2 590 650
3 347 550

Röster %
74,8%
11,8%
2,8%
1,1%
9,5%
100%

Kapitalförändring
A-aktier
Belopp
2 000 000
100 000
6 000
300

Kapital %
49,3%
7,2%
2,1%
0,7%
40,7%
100%

B-aktier
34 000
40 000
40 000
30 000

401 200

2 000 000

500 000

-801 200

3 204 800

1 001 500

30 000
51 100
24 500
184 000
60 250
801 200
291 500
232 000
150 000
390 000
298 000
691 000
3 347 550

Belopp Summa aktier
2 000 000
1 700,00
2 040 000
2 000,00
2 080 000
2 000,00
2 120 000
1 500,00
2 150 000
28 800,00
2 150 000
7 500,00
2 180 000
12 775,00
2 231 100
6 125,00
4 255 600
46 000,00
4 439 600
15 062,50
4 499 850
4 499 850
72 875,00
4 791 350
58 000,00
5 023 350
37 500,00
5 173 350
97 500,00
5 563 350
74 500,00
5 861 350
172 750,00
6 552 350
636 587,50
6 552 350

Summa AK
100 000,00
102 000,00
104 000,00
106 000,00
107 500,00
537 500,00
545 000,00
557 775,00
1 063 900,00
1 109 900,00
1 124 962,50
1 124 962,50
1 197 837,50
1 255 837,50
1 293 337,50
1 390 837,50
1 465 337,50
1 638 087,50
1 638 087,50

*1 Teckningskurs 5,00 kronor och emissionsbelopp 3 455 000 kronor.

Bemyndigande
Styrelsen har bemyndigande från årsstämma den 27 juni
2006 att intill nästa årsstämma, med eller utan företräde
för bolagets aktieägare, besluta om genomförande av en
eller flera nyemissioner av sammanlagt högst 5 miljoner
B-aktier.

30

Kvotvärde och rösträtt
Kvotvärde är 0,25 kronor. Aktier av serie A medför 10 röster
och aktier av serie B medför 1 röst. Alla aktier har lika del
i Bolagets vinst och tillgångar. Samtliga aktier är utställda
på innehavaren. Bolagets aktier än anslutet till VPC AB, Box
7822, 103 97 Stockholm. Bolaget har ej utfärdat optioner
eller konvertibler med rätt till nyteckning av aktier.

Historisk finansiell information
Resultaträkningar (Tkr)

Not

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga intäkter
Summa rörelsens intäkter

1

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Summa rörelsens kostnader

2
3

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster
Skatt
Periodens resultat

Balansräkningar (Tkr)

Not

2006-01-01
2006-06-30

2005-01-01
2005-06-30

2005-01-01
2005-12-31

2004-01-01
2004-12-31

2003-01-01
2003-12-12

514
2
516

69
0
69

549
34
583

328
216
544

200
245
445

-387
-1 182
-715
-267
-2 551

-23
-856
-192
-279
-1 350

-301
-1 790
-858
-557
-3 506

-150
-1 062
-358
-525
-2 095

-190
-283
-555
-463
-1 491

-2 035

-1 281

-2 923

-1 551

-1 046

4
-63

0
-110

0
-194

0
-218

1
-229

-2 094

-1 391

-3 117

-1 769

-1 274

48

48

96

96

0

-2 046

-1 343

-3 021

-1 673

-1 274

2006-01-01
2006-06-30

2005-01-01
2005-06-30

2005-01-01
2005-12-31

2004-01-01
2004-12-31

2003-01-01
2003-12-31

2 938
60
2 998

3 462
36
3 498

3 196
44
3 240

3 736
19
3 755

3 820
34
3 854

381
540
95
1 016

430
31
37
498

402
198
143
743

430
17
22
469

448
39
24
511

50

50

1 557

50

0

4 064

4 046

5 540

4 274

4 365

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
SUMMA TILLGÅNGAR

4
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Historisk finasiell information

Balansräkningar (Tkr)
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Not

5

Avsättningar
Avsättning för uppskjuten skatt
Summa avsättningar

6

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

7,8

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Nyckeltal
Avkastning på totalt kapital (%)
Skuldränta (%)
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)
Eget kapital per aktie (tkr)
Utdelning kr
Resultat per genomsnittligt antal aktier (kr)
Genomsnittligt antal aktier (tusental)
Totalt antal aktier vid periodens slut
(tusental)

2006-01-01
2006-06-30

2005-01-01
2005-06-30

2005-01-01
2005-12-31

2004-01-01
2004-12-31

2003-01-01
2003-12-31

830

935

2 876

734

1 054

504
504

601
601

552
552

649
649

0
0

1 710
0
1 710

1 970
0
1 970

884
0
884

656
0
656

883
0
883

254
227
250
289
1 020
4 064

180
220
79
61
540
4 046

258
666
182
122
1 228
5 540

1656
315
205
59
2 235
4 274

1 689
455
152
132
2 428
4 365

2006-01-01
2006-06-30
-50,0
-1,9
104,5
20,4
0,13
0
-0,32

2005-01-01
2005-06-30
-31,7
-3,5
101,5
23,1
0,17
0
-0,27

2005-01-01
2005-12-31
-52,8
-7,3
187,3
51,9
0,44
0
-0,57

2004-01-01
2004-12-31
-36,3
-6,2
23,2
17,2
0,15
0
-0,42

2003-01-01
2003-12-31
-23,9
-6,9
21,0
24,1
0,47
0
-0,58

6 552
6 552

5 158
5 563

5 470
6 552

4 245
5 023

2 200
2 231

Definitioner nyckeltal
Avkastning på totalt kapital (%) - Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.
Skuldränta (%) - Finansiella kostnader i procent av summa avsättningar och skulder (inkl. uppskjuten skatteskuld).
Kassalikviditet (%) - Omsättningstillgångar inklusive varulager i procent av kortfristiga skulder.
Soliditet (%) - Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.
Eget kapital per aktie (tkr) - Eget kapital dividerat med totalt antal aktier per periodens utgång.
Utdelning kr - Av bolagsstämman fastställd utdelning till aktieägare.
Resultat per genomsnittligt antal aktier (kr) - Resultat efter finansiella poster dividerat med genomsnittligt antal aktier.
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Historisk finasiell information
				
Nettoskuldsättning (Tkr)

2006-01-01
2006-06-30

2005-01-01
2005-06-30

2005-01-01
2005-12-31

2004-01-01
2004-12-31

2003-01-01
2003-12-31

Kassa/bank
Ej utnyttjad checkkredit
Likviditet

50
50
100

50
0
50

50
1 507
1 557

50
127
177

0
49
49

Kortfristiga fordringar

635

69

341

39

63

-950
-254
-476
-1 680

-1 403
-180
-361
-1 944

0
-258
-969
-1 227

-1476
-180
-264
-1 920

-1451
-238
-738
-2 427

Netto kortfristig skuldsättning

-945

-1 825

671

-1 704

-2 315

Långfristiga banklån
Andra långfristiga lån
Långfristig skuldsättning

-575
-186
-761

-240
-240
-480

-645
-238
-883

-656
0
-656

-834
0
-834

-1 706

-2 305

-212

-2 360

-3 149

Kortfristiga bankskulder (utnyttjad checkkredit)
Kortfristig del av långfristig skuld
Andra kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Nettoskuldsättning
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Historisk finansiell information
Kassafödesanalyser (Tkr)

2006-01-01
2006-06-30

2005-01-01
2005-06-30

2005-01-01
2005-12-31

2004-01-01
2004-12-31

2003-01-01
2003-12-31

-2 035

-1 281

-2 923

-1 551

-1 046

267

279

557

525

463

4
-63
0

0
-110
0

0
-194
0

0
-218
0

1
-229
0

-1 827

-1 112

-2 560

-1 244

-811

28
-301
468

19
23
-217

8
76
343

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering för postrer som inte ingår i kassafödet
Avskrivningar
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten exkl
förändring av rörelsekapitalet
Förändring rörelsekapital
Förändring varulager
Förändring fordringar
Förändring korta skulder (exkl checkkredit)
Realisationsförlust
Kassaföde från den löpande verksamheten

21
-294
-188

-29
-217
19

-2 288

-1 339

-2 365

-1 419

-384

Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

-25
0

-42
0

-42
0

0
-425

0
-552

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-25

-42

-42

-425

-552

Upptagna lån (inkl. ökat utnyttjande av checkkredit)
Amortering skuld (inkl. minskat utnyttjande av checkkredit)
Nyemission, netto

949
-143
0

0
-163
1 544

0
-1 248
5 162

0
-203
2097

452
-270
754

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

806

1 381

3 914

1 894

936

Ökning/Minskning av likvida medel
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

-1 507
1 557
50

0
50
50

1 507
50
1 557

50
0
50

0
0
0

Beviljad checkkredit
Utnyttjad checkkredit
Likvida medel vid periodens slut

1 000
-950
100

1 500
-1 403
147

1 000
0
2 557

1500
-1476
74

1500
-1451
49

Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
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Redovisningsprinciper
Bolaget tillämpar från 1 januari 2005 Redovisningsrådets
rekommendation RR 32, Redovisning för juridiska personer. Enligt rekommendationen skall juridiska personer, vars
värdepapper är noterade på svensk börs eller auktoriserad
marknadsplats, utforma sina finansiella rapporter enligt
IFRS/ISA med de undantag och tillägg som anges i Redovisningsrådets rekommendation RR 32. Årsredovisningarna
för 2004 och 2003 är upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Årsredovisningen för 2004 har sedan omarbetats i enlighet
med Redovisningsrådets rekommendation RR 32.
Delårsrapporten per 2006-06-30 är upprättad enligt
IAS 34 Delårsrapportering, vilket är i enlighet med de krav
som ställs i Redovisningsrådets rekommendation nr 32 Redovisning för juridiska personer. De redovisningsprinciper
som tillämpas i denna rapport är de som beskrivs i årsredovisningen för 2005.

läggningstillgångar avser patent samt nedlagda kostnader
för produktutveckling av apga-systemet. Patentens nyttjandeperiod sträcker sig till 2019 varför styrelsen bedömt
att en 10 årig avskrivningstid är rimligt. Uppskrivningen av
balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och patent som
gjordes 2000 uppgick till 3 432 tkr.
Samtliga kostnader hänförliga till produktutvecklingen,
så som patentkostnader, konstruktionskostnader och kostnader för prototyper mm, har aktiverats i balansräkningen.
Anskaffningsvärdet utgörs av totalt nedlagda kostnader för
produktutvecklingen 1 792 tkr

Byte av redovisningsprincip
I bokslutet 2000-12-31 gjordes en uppskrivning av balanserade kostnader för utvecklingsarbeten hänförliga till patent med 3 432 tkr. Uppskrivningen redovisades mot eget
kapital utan avsättning för uppskjuten skatt. Från och med
2005 redovisas den kvarvarande uppskjutna skatteskulden
belöpande på uppskrivet belopp som en avsättning och
löses upp i takt med att avskrivning görs på uppskrivet belopp. Den kvarvarande uppskjutna skatteskulden uppgår till
504 tkr. Redovisningen av den uppskjutna skatten innebär
att eget kapital minskat med motsvarande belopp. Omräkning har skett avseende 2004 års siffror (se not 6).

Inkomstskatter
Aktuell skatt avser den skatt som beräknas på skattemässiga överskott. Uppskjuten skatt avser skatt som beräknas
på temporära skillnader och skattemässiga underskott.
Uppskjuten skattefordran beräknas på skattemässiga underskott och redovisas som långfristig fordran i balansräkningen. Uppskjuten skatteskuld beräknas på temporära
skillnader och redovisas under avsättningar i balansräkningen.
Uppskjuten skattefordran har ej redovisats för underskottsavdrag uppgående till 10 208 tkr (2005-12-31) då
osäkerhet föreligger när i tiden underskottsavdragen kommer kunna nyttjas.

Lånekostnader
Samtliga lånekostnader kostnadsförs i den period till vilken
de hänförs.

Intäktsredovisning
Intäkter redovisas i den period som produkten levereras.

Immateriell och materiella
anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar värderas
till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffnings värden, verkställda uppskrivningar och
beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående
värdenedgång. Den beräknade nyttjandeperioden för materiella anläggningstillgångar är 5 år. Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar skall enligt årsredovisningslagen inte överskrida 5 år. Styrelsen i Biometron AB (publ)
har bedömt nyttjandeperioden till 10 år. Immateriella an35

Noter
Not 1

Rörelsens intäkter (Tkr)

2006-01-01
2006-06-30
514
2
516

2005-01-01
2005-06-30
69
0
69

2005-01-01
2005-12-31
549
34
583

2004-01-01
2004-12-31
328
216
544

2003-01-01
2003-12-31
200
245
445

2006-01-01
2006-06-30

2005-01-01
2005-06-30

2005-01-01
2005-12-31

2004-01-01
2004-12-31

2003-01-01
2003-12-31

Arvoden till revisor
Lindebergs Grant Thornton
Revisionsuppdrag
Övriga uppdrag

30
34

0
0

47
33

0
0

0
0

KPMG
Revisionsuppdrag
Övriga uppdrag
Summa

0
0
64

20
50
70

76
138
294

20
23
43

15
25
40

2006-01-01
2006-06-30

2005-01-01
2005-06-30

2005-01-01
2005-12-31

2004-01-01
2004-12-31

2003-01-01
2003-12-31

1
2
3

0
1
1

0,5
1
1,5

0
1
1

0
1
1

Löner och ersättningar (tkr)
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda
Totalt för bolaget

20
326
346

0
124
124

99
579
678

0
272
272

0
448
448

Arvoden för inhyrd VD har utgått med

412

258

377

449

227

Sociala kostnader (tkr)
Övriga sociala kostnader
Totalt för bolaget

287
287

43
43

182
182

107
107

86
86

Styrelsen
Kvinnor
Män

1
3

1
3

1
3

1
2

1
2

Företagsledning och VD
Kvinnor
Män

0
1

1
0

1
0

1
0

1
0

Försäljning
Övriga intäkter
Summa

Not 2

Not 3

Övriga externa kostnader (Tkr)

Personal

Medeltalet anställda
Kvinnor
Män
Totalt för bolaget

Sjukfrånvaro
Antalet anställda har under under ovanstående perioder underskridit 10 varför dessa uppgifter inte lämnas.

36

Noter
Not 4

Anläggningstillgångar (Tkr)

2006-01-01
2006-06-30

2005-01-01
2005-06-30

2005-01-01
2005-12-31

2004-01-01
2004-12-31

2003-01-01
2003-12-31

1 757

1 792

1 792

1 367
425

815
552

1 757

-35
1 757

-35
1 757

1 792

1 367

-716
-176
14
-878

-550
-166

-445
-105

-964

-716
-81
14
-783

-716

-550

Ingående uppskrivning
Utgående ackumulerade uppskrivningar

3 432
3 432

3 432
3 432

3 432
3 432

3 432
3 432

3 432
3 432

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
på tidigare uppskrivningar
Ingående avskrivning
Periodens avskrivning
Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 115
-172
-1 287

-772
-172
-944

-772
-343
-1 115

-429
-343
-772

-86
-343
-429

Utgående bokfört värde

2 938

3 462

3 196

3 736

3 820

Ingående anskaffningsvärde
Periodens inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

117
25
142

75
22
97

75
42
117

75
0
75

75
0
75

Ingående avskrivningar
Periodens avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-73
-9
-82

-56
-5
-61

-56
-17
-73

-41
-15
-56

-26
-15
-41

Utgående bokfört värde

60

36

44

19

34

2 998

3 498

3 240

3 755

3 854

Immateriella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde
Periodens inköp
Försäljning/utrangering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ackumulerade avskrivningar enl plan
Ingående avskrivning
Periodens avskrivning
Försäljning/utrangering
Utgående ackumulerad avskrivning

-878
-86

Materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
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Noter
Not 5 Förändring av eget kapital (Tkr)
Eget kapital 2003-01-01
Nyemission
Årets förlust

Aktiekapital
545
13

Överkursfond
811
742

Uppskrivningsfond
1801

Reservfond

Fritt eget
kapital
-1583
-1274

Summa
1574
755
-1274

Eget kapital 2004-01-01
Effekt av byte av redovisningsprincip

558

1553

1801

0

-2857
-745

1055
-745

Justerad ingående balans 2004-01-01
Förlusttäckning från fonder
Nyemission
Årets förlust

558

1553

1801
-1801

0

-3602
1 801

310

698

1399
-1 673

Eget kapital 2004-12-31
Nyemission,netto
Omklassificering
Årets förlust

1256
382

Eget kapital 2005-12-31
Periodens förlust

1638

0

0

Eget kapital 2006-06-30

1638

0

Not 6

Avsättningar (Tkr)

Avsättning för uppskjuten skatt belöpande på uppskrivning
av patent

Not 7

Långfristiga skulder (Tkr)

2952
4780
-7732

0

0

-3474

2097
-1673

-3021

734
5162
0
4223

7732

-6495
-2045

2875
-2045

0

7732

-8540

830

2006-01-01
2006-06-30

2005-01-01
2005-06-30

2005-01-01
2005-12-31

2004-01-01
2004-12-31

2003-01-01
2003-12-31

504

601

553

649

0

2006-01-01
2006-06-30

2005-01-01
2005-06-30

2005-01-01
2005-12-31

2004-01-01
2004-12-31

2003-01-01
2003-12-31

68
0
68

90
0
90

79
0
79

105
0
105

332
0
332

2006-01-01
2006-06-30

2005-01-01
2005-06-30

2005-01-01
2005-12-31

2004-01-01
2004-12-31

2003-01-01
2003-12-31

1000
-50
950

1500
-96
1404

1000
-1000
0

1500
-24
1476

1500
-49
1451

7732

Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning
senare än 5 år efter periodens utgång
Skulder till kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder
Summa

Not 8

Checkräkningskredit (Tkr)

Beviljad chreckkredit
Outnyttjad checkkredit
Utnyttjad checkkredit
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Granskningsberättelse
Till styrelsen i Biometron AB (publ)
Org. nr 556575-2960
Revisors rapport avseende nya och omarbetade historiska finansiella rapporter
Jag har granskat de finansiella rapporterna för Biometron AB (publ) på s. 18-19, 31-37, som omfattar balansräkningen
per den 31 december 2003, 31 december 2004, 31 december 2005, 30 juni 2005, 30 juni 2006 och resultaträkningarna och
kassaflödesanalyserna för perioderna 1 januari 2003 till 31 december 2003, 1 januari 2004 till 31 december 2004, 1 januari
2005 till 31 december 2005, 1 januari 2005 till 30 juni 2005 samt 1 januari 2006 till 30 juni 2006 samt ett sammandrag av
väsentliga redovisningsprinciper och andra tilläggsupplysningar
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för de finansiella rapporterna
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för att de finansiella rapporterna tas fram och presenteras på ett rättvisande
sätt i enlighet med redovisningsrådets rekommendation RR 32:05, Redovisning för juridiska personer och enligt kraven i prospektdirektivet för införande av prospektförordningen 809/2004/EG. Denna skyldighet innefattar utformning, införande och
upprätthållande av intern kontroll som är relevant för att ta fram och på lämpligt sätt presentera de finansiella rapporterna
utan väsentliga felaktigheter, oavsett om de beror på oegentligheter eller fel.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om de finansiella rapporterna på grundval av min revision. Jag har utfört min revision i enlighet
med FARs förslag till RevR 5 Granskning av prospekt. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med
hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att de finansiella rapporterna inte innehåller några väsentliga felaktigheter.
Utfört arbete
En revision i enlighet med FARs förslag till RevR 5 Granskning av prospekt innebär att utföra granskningsåtgärder för att få
revisionsbevis som bestyrker belopp och upplysningar i de finansiella rapporterna. De valda granskningsåtgärderna baseras
på min bedömning av risk för väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna oavsett om de beror på oegentligheter eller
fel. Vid riskbedömningen överväger jag den interna kontroll som är relevant för bolagets framtagande och presentation av
de finansiella rapporterna som en grund för att utforma de revisionsåtgärder som är tillämpliga under dessa omständigheter
men inte för att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innebär också att utvärdera
de tillämpade redovisningsprinciperna och rimligheten i de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande
direktören gjort samt att utvärdera den samlade presentationen i de finansiella rapporterna.
Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mitt uttalande.
Uttalande
Jag anser att de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild i enlighet med redovisningsrådets rekommendation RR 32:05,
Redovisning för juridiska personer, sådana de antagits för 2004, 2005 och 2006 samt enligt aktiebolagslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för 2003, av Biometron AB:s (publ) resultat, ställning och kassaflöde per den 31 december
2003, 31 december 2004, 30 juni 2005, 31 december 2005 och 30 juni 2006.
Örebro den 2 oktober 2006

Anders Sandin
Auktoriserad revisor
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apga LAB

Skyddar personal vid arbete med farliga gaser, lösningar
och partiklar. Det är ett mycket bra alternativ till traditionella dragskåp i miljöer såsom kemiska laboratorier, sjukhus, forskning och skolor. Produkten anpassas helt efter
kundens behov avseende storlek, filtrering och tillbehör.
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