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Viktig information 

Detta prospekt (”Prospektet”) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) 

om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning (EG) 

nr 809/2004 av den 29 april 2004 (inbegripet förordning (EU) nr 486/2012) 

om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG. 

(inbegripet direktiv 2010/73/EU). Prospektet har upprättats med anledning av 

att bolagsstämman i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) 

(”ASTG”, ”Bolaget” eller ”Koncernen”) den 15 januari 2014 beslutade att 

genomföra en nyemission av aktier där aktieägarna i ExeoTech Invest AB 

(publ) (”ExeoTech”), ASTGs moderbolag, har företrädesrätt att teckna nya 

aktier (”Erbjudandet”). Bolagsstämman i ExeoTech har därefter godkänt 

aktuell emission. All information som lämnas i Prospektet bör noga 

övervägas, i synnerhet med avseende på de specifika förhållanden som 

framgår i avsnittet ”Riskfaktorer” och som beskriver vissa risker som en 

investering i ASTGs aktie kan innebära. Uttalanden om framtiden och övriga 

framtida förhållanden i detta Prospekt är gjorda av styrelsen i ASTG och är 

baserade på nuvarande marknadsförhållanden. Dessa uttalanden är väl 

genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla 

framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.  

Erbjudandet att teckna aktier enligt Prospektet riktar sig inte, direkt eller 

indirekt, till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, 

registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Prospektet får 

inte distribueras i eller till land där distributionen eller Erbjudandet enligt 

Prospektet förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana 

som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant 

land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att 

anses vara ogiltig. Varken specialrätterna, de betalda tecknade aktierna 

(”BTA:na”) eller de nya aktierna har registrerats eller kommer att registreras 

enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse, och 

inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller tillämplig 

lag i annat land, och Erbjudandet att förvärva aktier i ASTG omfattar inte 

personer med hemvist i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hongkong, 

Sydafrika eller Kanada eller med hemvist i något annat land, där distribution 

av Prospektet eller offentliggörande av Erbjudandet strider mot tillämpliga 

lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller 

andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt. Anmälan om teckning av 

aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltiga. Följaktligen 

får specialrätterna, BTA:na, eller aktierna inte direkt eller indirekt, utbjudas, 

försäljas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan 

krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan. Prospektet har godkänts av 

och registrerats vid Finansinspektionen i enlighet med 2 kap 25 och 26 § 

lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och 

registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att 

sakuppgifterna i Prospektet är riktiga eller fullständiga. 

Prospektet finns tillgängligt på Mangold Fondkommission AB:s (”Mangold 

Fondkommission”) hemsida (www.mangold.se), på ASTGs huvudkontor och 

hemsida (www.astg.se) samt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). 

 

Mangold Fondkommission har i egenskap av finansiell rådgivare biträtt 

Bolagets styrelse vid utformning av övergripande transaktionsstruktur och vid 

upprättande av Prospektet. Innehållet i Prospektet baseras på information som 

tillhandahållits av ASTG. Styrelsen i ASTG är ansvarig för Prospektet. 

Information om styrelsen återfinns i avsnittet ”Styrelse, ledande 

befattningshavare och revisor”. Utöver vad som framgår av revisorns 

uttalande avseende den proforma balans- och resultaträkning som återfinns i 

avsnittet ”Proforma redovisning” eller annars uttryckligen anges, har ingen 

information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor. För 

Prospektet gäller svensk rätt. Tvist rörande innehållet i Prospektet eller 

därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras enligt svensk rätt 

och av svensk domstol exklusivt.  

 

Framtidsinriktad information 

Prospektet innehåller framtidsinriktade uttalanden och antaganden om 

framtida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Dessa uttalanden 

återfinns i flera avsnitt bland annat ”Riskfaktorer”, ”Bakgrund och motiv”, 

”Verksamhet, teknik och marknad” samt ”Kommentarer till den finansiella 

utvecklingen” och inkluderar uttalanden rörande Bolagets nuvarande avsikter, 

bedömningar och förväntningar. Orden ”anser”, ”avser”, ”bedömer”, 

”förväntar sig”, ”förutser”, ”planerar” eller liknande uttryck indikerar vissa av 

dessa framtidsinriktade uttalanden. Även om ledningen anser att 

förväntningarna som beskrivs i sådana uttalanden är rimliga finns det ingen 

garanti för att dessa framåtriktade uttalanden förverkligas eller visar sig vara 

korrekta och följaktligen bör presumtiva investerare inte lägga alltför stor vikt 

vid dessa och andra framåtriktade uttalanden. I avsnittet ”Riskfaktorer” finns 

en beskrivning, dock inte fullständig, av faktorer som kan medföra att faktiska 

resultat eller prestationer skiljer sig avsevärt från framåtriktade uttalanden. 

 

Information från tredje part 

ASTG har inte kontrollerat siffror, marknadsdata eller annan information som 

tredje part har använt i sina studier, varför varken styrelsen i ASTG eller 

Mangold Fondkommission påtar sig något ansvar för riktigheten för sådan i 

Prospektet intagen information och sådan information bör läsas med detta i 

åtanke. Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt styrelsen känner till, väsentliga 

intressen i ASTG. Informationen som ingår i Prospektet har återgivits korrekt, 

och såvitt styrelsen känner till och försäkrar genom jämförelse med annan 

information som offentliggjorts av berörd tredje part har inga uppgifter 

utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig 

eller missvisande. Viss finansiell och annan information som återfinns i ett 

antal tabeller i detta Prospekt har avrundats för att underlätta för läsaren. 

Därför kan summan av siffrorna i en tabell skilja sig från den totala summa 

som anges i tabellen. 

 

http://www.fi.se/
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Sammanfattning av Prospektet  
Sammanfattningen består av informationskrav uppställda i så kallade ”Punkter”. Dessa Punkter är 

numrerade i avsnitten A – E (A.1 – E .7). Denna sammanfattning innehåller alla de Punkter som krävs 

i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa Punkter inte är 

tillämpliga för alla typer av prospekt, kan det finnas luckor i numreringen av Punkterna. 

 

Även om det krävs att en viss Punkt inkluderas i sammanfattningen för aktuella värdepapper och 

aktuell emittent, är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande Punkten. Informationen 

har då ersatts av en kort beskrivning av Punkten tillsammans med angivelsen ”ej tillämplig”. 

 

AVSNITT A – INTRODUKTION OCH VARNINGAR 

A.1 Introduktion och 

varningar 

Denna sammanfattning är endast ämnad att utgöra en introduktion till och ett sammandrag av Prospektet.  

Varje beslut om att investera i ASTG skall baseras på en bedömning av Prospektet i dess helhet. Läsare av Prospektet 

bör inte fatta ett beslut att investera i ASTG utan att ha läst och tillgodogjort sig hela Prospektet och noggrant studerat 

och förstått riskerna som är förenade med en investering i ASTG.  

Om yrkande avseende uppgifterna i prospektet anförs vid domstol, kan den investerare som är kärande i enlighet med 
medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet innan de 

rättsliga förfarandena inleds.  

En person får göras ansvarig för information som ingår, eller saknas, i den här sammanfattningen, bara om 

sammanfattningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de övriga delarna av Prospektet, eller om den inte, 

tillsammans med andra delar av Prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att 
investera i sådana värdepapper.  

A.2 Samtycke till 

användning av 

Prospektet 

Ej tillämplig; finansiella mellanhänder har inte rätt att använda Prospektet för efterföljande återförsäljning eller slutlig 

placering av värdepapper. 

AVSNITT B – EMITTENT OCH EVENTUELL GARANTIGIVARE 

B.1 Firma och 

bolagsbeteckning 

Bolagets registrerade firma och handelsbeteckning är Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ). Bolagets 

organisationsnummer är 556943-8442. 

B.2 Säte, bolagsform 

etcetera 

Bolaget är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget bildades i Sverige enligt svensk rätt och dess 

associationsform regleras i aktiebolagslagen (2005:551).  

B.3 Huvudsaklig 

verksamhet 

Bolaget har två olika affärsområden, stabiliserade satellitkommunikationsantenner (C2SAT) och tröghetssensorsystem 
(AIMS). C2SAT har en produktportfölj som består dels av standardiserade antenner, dels OEM plattformar, som 

framförallt används i utvecklingsprojekt där alternativa radiolösningar integreras med plattformen för kundspecifika 

lösningar. Samtliga produkter bygger på C2SATs unika 4-axliga egenskaper. AIMS produktportfölj består av 
avancerade tröghetssensorsystem för mätning av rörelser i 3 dimensioner. Produkterna är ofta unika och anpassade till 

specifika verksamhetsområden. 

Bolaget har traditionellt i huvudsak verkat på den kommersiella marknaden, men i och med dess nya strategi identifierat 

en nisch i utvecklingsprojekt riktade mera mot den militära marknaden. Utvecklingsprojekt innebär att för kunders 

räkning ta fram unika antennlösningar baserat på C2SATs antennrobot. 

Bolaget är verksamt speciellt på marknader i Europa och Sydostasien. 

B.4a Trender 
Den kommersiella marknaden för satellitbaserad kommunikation präglas av att VSAT-antenner gynnas av ett 

teknikskifte, vilket betyder att marknaden uppvisar en fortsatt stark volymtillväxt på över 10 % per år trots svag 

sjöfartskonjunktur. 

Det pågår en konsolidering både bland operatörer/integratörer, hårdvaruleverantörer och mellan integratörer och 

hårdvaruleverantörer som innebär att de stora operatörerna blivit större och de små nischade operatörerna fler. Det 
innebär även en tydligare uppdelning både bland operatörer samt hårdvaruleverantörer mellan de som fokuserar på 

marknadssegment som använder VSAT för ”mission critical” kommunikation och därför ställer höga krav både på 

teknisk prestanda och service, och de som fokuserar på de marknadssegment där VSAT tjänster inte är kritiska såsom 
till exempel ”crew welfare”, där pris är det avgörande konkurrensmedlet. 

På marknaden för tröghetssensorsystem har kommersiella applikationer börjat få fotfäste inom allt fler områden såsom 
inom den marina industrin, sjukvården, fordonsindustrin och konsumentvaror. Dock beräknas fortsatt militära 

applikationer utgöra nästan 90 % av marknaden.  
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B.5 Koncernstruktur 
Koncernen består av 5 koncernföretag varav 1 med säte i Singapore och övriga med säte i Sverige. Bolaget äger 4 

dotterbolag direkt eller indirekt till 100 %.  

B.6 Större aktieägare Bolaget ägs till 100 % av ExeoTech Invest AB (publ). 

B.7 Finansiell 

information i 

sammandrag 

Utvald finansiell historik avser koncernen ExeoTech Invest AB (publ). 

Resultaträkning 

(Belopp i MSEK) 
2013-01-01 - 
2013-09-30 

2012-01-01 - 
2012-09-30 2012 2011 2010 

Rörelsens intäkter       
  Nettoomsättning 8,0 6,8 9,8 6,2 20,9 

Övriga rörelseintäkter 0,2 0,0 0,0 0,4 6,5 

Summa rörelseintäkter 8,2 6,8 9,8 6,6 27,3 

 
  

 
  

  Rörelsens kostnader   
 

  
  Råvaror och förnödenheter - - -7,8 -7,3 -25, 

Övriga externa kostnader - - -13,2 -11,6 -20,6 
Personalkostnader - - -13,4 -18,9 -22,6 
Övriga rörelsekostnader - - -0,2 -0,7 -0,6 

Summa rörelsekostnader -23,7 -25,1 -34,6 -38,4 -68,8 

EBITDA -15,5 -18,3 -24,8 -31,8 -41,5 

 
  

 
  

  Avskrivningar -9,1 -9,1 -12,2 -18,5 -5,7 

Rörelsens resultat -24,6 -27,4 -37,0 -50,3 -47,2 

 
  

 
  

  Resultat från finansiella investeringar   
 

  
  Resultat från andelar i dotterföretag - - 0,0 0,0 0,0 

Realisationsförlust vid försäljning av andelar - - 0,0 0,0 0,0 
Ränteintäkter och liknande poster - - 0,4 0,2 0,2 
Räntekostnader och liknande poster - - -6,9 -4,7 -0,7 

Summa finansiella investeringar -6,0 -4,9 -6,4 -4,5 -0,5 

 
  

 
  

  Resultat före skatt -30,6 -32,3 -43,4 -54,7 -47,7 

 
  

 
  

  Skatt på periodens resultat   
 

      

Periodens resultat -30,6 -32,3 -43,4 -54,7 -47,7 

 

 Balansräkning 
(Belopp i MSEK) 2013-09-30 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 

TILLGÅNGAR     
  

 
    

  Anläggningstillgångar     
  Immateriella anläggningstillgångar        

  Goodwill 
 

15,7 22,2 12,5 
Balanserade utgifter   26,6 28,5 24,0 
Patent och licenser   0,3 0,6 0,2 

Summa immateriella tillgångar   34,7 42,6 51,3 36,6 
         

  Materiella tillgångar        
  Maskiner, anläggningar och inventarier     3,5 4,4 5,0 

Summa materiella anläggningstillgångar   2,7 3,5 4,4 5,0 
         

  Finansiella tillgångar        
  Andelar i koncernföretag     
  Andelar i intresseföretag och placeringar   0,6   1,7 

Summa finansiella tillgångar  0,6 0,6 0,0 1,7 
          

Summa anläggningstillgångar     38,0 46,7 55,7 43,3 

             
Omsättningstillgångar         

  Varulager   16,5 17,8 15,8 
Kortfristiga fordringar     

  Kundfordringar 
 

1,3 4,7 7,5 
Skattefordran   0,0 

  Fordringar på koncernföretag     
  Övriga fordringar   0,6 2,5 9,0 

Förutbetalda kostnader   0,5 0,4 0,6 

Summa kortfristiga fordringar 20,4 19,1 25,4 32,9 
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  Kassa och bank   0,0 0,3 3,6 0,5 

Summa omsättningstillgångar  20,4 19,4 28,9 33,3 

         
 

  

SUMMA TILLGÅNGAR    58,4 66,0 84,6 76,6 

 

(Belopp i MSEK) 2013-09-30 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 

EGET KAPITAL     
  

 
    

  Bundet eget kapital     
  Aktiekapital         33,1 12,5 81,0 

Inbetalat ej registrerat aktiekapital     
  Bundna reserver   19,3 30,5 163,5 

Reservfond*     
  Summa bundet eget kapital   52,4 42,9 244,5 

 
    

  Fritt eget kapital     
  Fria reserver   -11,3 27,3 -154,9 

Balanserade medel     
  Årets resultat        -43,4 -55,0 -47,7 

Summa fritt eget kapital   -54,8 -27,7 -202,6 

 
    

  Summa eget kapital -16,8 -2,4 15,2 41,9 

*korr i jämförelsekolumn     
  

 
    

  Avsättningar     
  Övriga avsättningar     
  

 
    

  SKULDER     
             
  Långfristiga skulder          
  Konvertibla förlagslån   21,1 36,1 

 Kreditinstitut       4,3 7,8 7,6 

Summa långfristiga skulder     12,8 25,3 43,8 7,6 

 
    

             
  Kortfristiga skulder          
  Kreditinstitut   5,5 3,1 5,2 

Checkräkningskredit   3,5 3,4 2,3 
Leverantörsskulder        11,7 11,8 10,7 
Skatteskuld    0,1 

 Övriga kortfristiga skulder       12,9 1,6 2,3 
Upplupna kostnader   9,5 5,6 6,7 

Summa kortfristiga skulder     62,4 43,1 25,6 27,1 
           

  Summa skulder  75,2 68,4 69,4 34,7 

 
    

  Summa eget kapital och skulder 58,4 66,0 84,6 76,6 

           
  

 
    

  STÄLLDA SÄKERHETER        15,0 15,9 16,9 
ANSVARSFÖRBINDELSER         Inga Inga Inga 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

Kassaflödesanalys 

(Belopp i MSEK) 
2013-01-01 - 
2013-09-30 

2012-01-01 - 
2012-09-30 2012 2011 2010 

Den löpande verksamheten   
 

  
  Resultat före finansiella poster     

 
-37,0 -50,3 -45,9 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet   
 

  
 

0,5 
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar   

 
12,2 18,5 4,5 

Försäljning dotterbolagsandelar   
 

-0,1 
  Erhållen ränta   

 
0,0 0,0 0,0 

Erlagd ränta   
 

-5,9 -1,9 -0,6 
Omräkningsdifferenser   

 
  -0,3 

 Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 

  
-30,8 -34,0 -41,6 

 
  

 
  

  Förändring i rörelsekapitalet   
 

  
  Förändring av varulager   

 
1,2 -2,0 -2,2 

Förändring av kortfristiga fordringar   
 

4,4 8,5 -6,3 
Förändring av kortfristiga skulder   

 
20,0 -4,3 9,0 

Förändring av rörelsekapital     25,6 2,3 0,5 

 
  

 
  

  Kassaflöde från den löpande verksamheten  0,2 -10,2 -5,2 -31,7 -41,2 
         

 
  

  Investeringsverksamheten   
 

  
  Investeringar i dotterbolag   

 
  

  Försäljning/Köp andelar i intressebolag   
 

-0,6 0,6 
 Minskning/Ökning i finansiella anläggningstillgångar   

 
  

 
-0,3 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar   
 

-0,3 
 

-3,9 
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar   

 
-2,2   -5,7 

Kassaflöde investeringsverksamheten -0,5 -0,5 -3,2 0,6 -9,9 

 
  

 
  

  Finansieringsverksamheten         
 

  
  Upptagna lån   

 
5,0 36,1 16,3 

Erhållna kapitaltillskott   
 

0,3 
  Amortering av lån och krediter   

 
  -0,6 -1,2 

Emissionskostnader   
 

-0,2 -1,2 -8,1 
Nyemission   

 
  

 
38,9 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,4 7,8 5,1 34,2 45,9 
         

 
  

  Förändringar likvida medel -0,3 -2,9 -3,2 3,1 -5,1 
         

 
  

  Likvida medel vid periodens början    0,3 3,6 3,6 0,5 5,6 

Likvida medel vid periodens slut    0,0 0,7 0,3 3,6 0,5 

Nyckeltal  
  2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 

Marginaler   
  Rörelsemarginal, % neg neg neg 

Vinstmarginal, % neg neg neg 

 
  

  Räntabilitetsmått   
  Räntabilitet på sysselsatt kapital, % neg neg neg 

Räntabilitet på eget kapital, % neg neg neg 

 
  

  Kapitalstruktur   
  Eget kapital -2,4 MSEK 15,2 MSEK 41,9 MSEK 

Soliditet, % -4 % 18 % 55 % 

 
  

  Medarbetare   
  Genomsnittligt antal anställda 10 12 23 

 

ExeoTechs finansiella situation har under hela den historiska perioden från och med 2010 försämrats i och med att 

verksamheten gjort förlust under samtliga år under denna period. Därmed har det egna kapitalet, och även soliditeten, 
minskat. Även rörelseresultatet har under alla dessa år varit negativt, men har dock förbättrats från -47,2 MSEK år 2010 

till -37,0 MSEK år 2012. 
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B.8 Utvald 

proformaredovisning 

Proformaredovisningen avser att redovisa den hypotetiska påverkan som förvärvet får på ASTG-koncernens framtida 

resultat och finansiella ställning. Ändamålet med proformaredovisning är att redovisa hur balansräkningen hade sett ut 

om förvärvet och de transaktioner som är direkt hänförliga till detta hade genomförts per den 30 september 2013 

respektive hur resultaträkningen för perioden 1 januari till 30 september 2013 hade sett ut om förvärvet och de 
transaktioner som är direkt hänförliga till detta hade genomförts per den 1 januari 2013. 

Proformaredovisningen är till sin natur avsedd att beskriva en hypotetisk situation och tjänar således inte till att beskriva 
ASTG-koncernens faktiska resultat eller finansiella ställning. Den är inte heller representativ för hur 

verksamhetsresultatet kommer att se ut i framtiden. Investerare bör vara försiktiga med att lägga för stor vikt vid 

proformaredovisningen.  

Proforma resultaträkning för perioden 1 januari – 30 september 2013 

MSEK ASTG AB 
ExeoTech 

koncern 
Not till 

proforma 
Proforma 

justeringar 

ASTG AB 
efter 

justeringar 

Nettoomsättning 0,0 8,0 
 

0,0 8,0 

Kostnad sålda varor 0,0 -5,0 
 

0,0 -5,0 

Övriga externa kostnader 0,0 -8,6 
 

2,2 -6,4 

Personalkostnader 0,0 -9,9 
 

0,5 -9,4 

Avskrivningar/Nedskrivningar 0,0 -9,1 
 

0,1 -9,0 

RÖRELSERESULTAT 0,0 -24,6   2,8 -21,8 

Resultat från andelar i intresseföretag 0,0 -0,1 
 

0,1 0,0 

Finansiella intäkter 0,0 0,0 
 

0,0 0,0 

Finansiella kostnader -0,1 -5,9 
 

4,5 -1,4 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -0,1 -30,6   7,4 -23,2 

Omräkningsdifferenser 0,0 0,0   0,0 0,0 

RESULTAT FÖRE SKATT -0,1 -30,6   7,4 -23,2 

Skatt 0,0 0,0   0,0 0,0 

RESULTAT FÖR PERIODEN -0,1 -30,6 1 7,4 -23,2 

Proforma balansräkning för perioden 1 januari – 30 september 2013 

MSEK ASTG AB 
ExeoTech 

Koncern 
Not till 

proforma 
Proforma 

justeringar 

ASTG AB 
efter 

justeringar 

Immateriella anläggningtillgångar:   
  

  
  - Balanserade utgifter för utveckling 0,0 24,2 2 -0,6 23,6 

 - Goodwill 0,0 10,4 2 0,0 10,4 
 - Patent- och licenser 0,0 0,1 2 0,0 0,1 
Materiella anläggningstillgångar 0,0 2,7 2 -0,1 2,6 
Finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,6 2 -0,6 0,0 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 0,0 38,0   -1,3 36,7 

Varulager 0,0 12,6 2 -0,1 12,5 
Kundfordringar 0,0 6,0 

 
0,0 6,0 

Övriga kortfristiga fordringar  0,0 0,9 2 0,3 1,2 
Förutbetalda kostnader 0,0 0,9 

 
0,0 0,9 

Likvida medel 0,0 0,0 
 

0,0 0,0 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 0,0 20,4   0,2 20,6 

SUMMA TILLGÅNGAR 0,0 58,4   -1,1 57,3 

Eget kapital 0,0 -16,8 3 21,1 4,3 
Långfristiga låneskulder 0,0 12,8 4 -12,8 0,0 
Kortfristiga låneskulder 0,0 35,0 5 -13,3 21,7 
Övriga kortfristiga skulder 0,0 17,0 

 
0,0 17,0 

Skuld till Exeotech Invest AB 0,0 0,0 6 8,3 8,3 
Upplupna kostnader 0,0 10,4 7 -4,4 6,0 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 0,0 58,4   -1,1 57,3 
 

B.9 Resultatprognos 
Ej tillämplig, Prospektet innehåller ingen resultatprognos eller beräkning av förväntat resultat. 

B.10 Revisions-

anmärkning 

Följande revisionsberättelser gällande ExeoTech Invest AB (publ) årsredovisning som avviker från 

standardutformningen har getts ut under åren 2010, 2011 och 2012. 

Årsredovisningen 2012: Upplysning av särskild betydelse 

Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på beskrivningen av finansiering och likviditet 

som framgår av förvaltningsberättelsen i avsnitt ”framtidsutsikter” på sidan 7 i årsredovisningen. Där framgår att bolaget 

är fortsatt beroende av att finansiering kan erhållas från ägarna. Ovanstående förhållanden utgör, enligt vår bedömning, 

en förutsättning för fortsatt drift. Finansieringen utgör även en förutsättning för att bolaget skall upprätthålla det 
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bokförda värdet på immateriella tillgångar i koncernen samt aktier i dotterbolag redovisade i moderbolaget. 

Årsredovisningen 2011: Upplysning av särskild betydelse 

Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på beskrivningen av finansiering och likviditet 

som framgår av förvaltningsberättelsen i avsnitt ”framtidsutsikter” på sidan 5 i årsredovisningen. Där framgår att 

C2SAT är beroende av att extern finansiering kan erhållas från ägarna samt att omsättningstillgångar realiseras. 
Ovanstående förhållanden utgör, enligt vår bedömning, en förutsättning för att bolaget ska kunna fortsätta sin 

verksamhet. Finansieringen utgör även en förutsättning för att bolaget skall kunna upprätthålla de bokförda värdet på 

immateriella tillgångar i koncernen samt aktier i dotterbolag redovisade i moderbolaget. 

Årsredovisningen: 2011 Anmärkning 

Utan att det påverkar våra uttalanden ovan har vi noterat att bolaget vid ett tillfälle betalat skatter och avgifter för sent, 

det har dock inte orsakat bolaget någon skada utöver dröjsmålsräntor om 720 kronor. 

Årsredovisningen 2010: 

Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på beskrivningen av finansiering och likviditet 
som framgår av förvaltningsberättelsen på sidan 26–29 i årsredovisningen. Som framgår där är finansieringen av 

verksamheten beroende av att C2SAT kan realisera de utestående omsättningstillgångarna och att kundorder erhålls 
enligt plan men även att ägarna fortsatt tillskjuter kapital. Ovanstående förhållanden utgör, enligt vår bedömning, en 

förutsättning för att bolaget ska kunna fortsätta sin verksamhet. 

B.11 Otillräckligt 

rörelsekapital 

ASTGs befintliga rörelsekapital är inte tillräckligt för de aktuella behoven för den kommande tolvmånadersperioden. 
Styrelsen bedömer att det befintliga rörelsekapitalet räcker i cirka tre månader från Prospektets avgivande. Bolaget 

uppskattar det totala likviditetsunderskottet till cirka 8,5 MSEK. Styrelsens plan för att anskaffa tillräckligt kapital för 

ökad rörelsekapitalbindning och investeringar under de kommande tolv månaderna är Erbjudandet om cirka 41,8 
MSEK, vilken beräknas ge Bolaget en likviditetsförstärkning på cirka 10,8 MSEK efter kvittningar (det vill säga en 

fordringsägare byter sin fordran mot aktier i Bolaget) och före emissionskostnader. Resterande likvid, uppgående till 5,5 

MSEK efter emissionskostnader, samt det förskott av kunder om 4,5 MSEK som görs möjlig via det kapital som 
tillkommer via Erbjudandet, bedöms vara tillräckligt för att täcka det kapitalbehov ASTG har för de kommande tolv 

månaderna. Kassaflödet bedöms vara positivt under de kommande tolv månaderna utifrån redan ingångna 

utvecklingsprojekt, där en stor del av utvecklingskostnaderna redan är tagna och betalningar erhålls först vid leverans. 

Skulle Erbjudandet inte fulltecknas, och kassaflödet inte utvecklas enligt styrelsens förväntningar räknar Bolaget med att 

fortsatt kunna finansiera sig dels genom lån från huvudägarna, dels genom att använda factoring för utvecklingsprojekt. 
Detta är dock inte optimalt då rörelsekapitalet blir begränsat, räntekostnaderna höga och det finns en stor risk för 

förseningar och kostnadsökningar. Därmed skulle styrelsen få göra bedömningen om det är möjligt med ytterligare en 

nyemission.  

AVSNITT C – VÄRDEPAPPER 

C.1 Värdepapper som 

erbjuds 

Aktier i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) (ISIN-kod: SE0005676277) 

 

C.2 Denominering 
Aktier i ASTG är denominerade i SEK. 

C.3 Totalt antal aktier i 

Bolaget 

Aktiekapitalet i ASTG uppgår före Erbjudandet till 500 000 SEK, fördelat på 20 894 848 aktier, envar med ett kvotvärde 
om cirka 0,2393 SEK. Efter att Erbjudandet genomförts kommer Bolagets aktiekapital uppgå till högst 1 500 000 SEK, 

fördelat på 62 684 544 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om cirka 0,2393 SEK. 

C.4 Rättigheter 

relaterade till 

värdepappren 

Varje aktie medför en (1) röst. Varje aktie äger lika rätt till Bolagets tillgångar och vinst. Vid bolagsstämma får varje 

röstberättigad rösta för fulla antalet av honom eller henne ägda och företrädda aktier utan begränsning i rösträtten. 

 

C.5 Inskränkningar till 

värdepappren 

Ej tillämplig, ASTGs aktier är inte föremål för några begränsningar i rätten att överlåta dem. 

 

C.6 Upptagande till 

handel 

Bolagets aktier är inte föremål för organiserad handel på någon reglerad marknad. Bolaget har ansökt om listning av 
dess aktier på NGM Nordic MTF efter Erbjudandet. 

C.7 Utdelningspolicy 
Under de närmaste åren har ASTGs styrelse inte för avsikt att föreslå att utdelning lämnas. När vinst uppkommer avses 
denna att återinvesteras i verksamheten och användas för fortsatt expansion på befintliga och nya geografiska 

marknader. Avsikten är att styrelsen årligen skall pröva den fastslagna utdelningspolicyn. I övervägandet om framtida 

utdelning kommer styrelsen att beakta flera faktorer, bland annat Bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella 
ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner, avtalsmässiga begränsningar och andra väsentliga 

faktorer. Det finns inte några garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning 

överhuvudtaget. ASTG tillämpar inte några restriktioner eller särskilda förfaranden vad avser kontant utdelning till 
aktieägare bosatta utanför Sverige. Med undantag för eventuella begränsningar som följer av bank- och clearingsystem 

sker utbetalning på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt 

hemmahörande i Sverige utgår dock normalt svensk kupongskatt. Det föreligger inga rättigheter, förutom rätt till 
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aktieutdelning, att ta del av Bolagets vinster. ASTG har hittills inte lämnat någon utdelning. Det finns heller inga 

garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget. 

AVSNITT D – RISKER 

D.1 Risker relaterade till 

emittenten eller 

branschen 

Innan en investerare beslutar sig att teckna aktier i ASTG är det viktigt att beakta de risker som bedöms vara av 
betydelse för Bolagets och aktiernas framtida utveckling. Ett antal faktorer utanför ASTGs kontroll, liksom ett flertal 

faktorer vars effekter ASTG kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få en negativ påverkan på Bolagets 

verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning eller medföra att värdet på Bolagets aktier och teckningsoptioner 
minskar. Dessa risker inkluderar bland annat risken att ASTG inte kan säkerställa sin framtida försäljning, samt att 

Bolaget är beroende av nyckelpersoner och därmed en förlust av en eller flera nyckelpersoner kan påverka Bolagets 

verksamhet och resultat negativt. I och med ASTG är ett litet bolag som är ganska beroende av sin teknik kan det hända 
att ASTG hamnar i underläge gentemot större aktörer med mera resurser.  

ASTG är, och kommer även framgent att vara, beroende av samarbetsavtal med externa parter för främst produktion och 
utveckling men även försäljning. Dessutom är ASTG i allt högre grad exponerad mot statsfinanser i form av 

försvarsbudgetar, men även fortsatt mot den globala konjunkturen för sjöfarten inklusive offshorebranschen. 

D.3 Risker relaterade till 

värdepappren 

Potentiella investerare skall vara medvetna om att en investering i ASTG innebär betydande risk. Bolaget förväntar sig 

att NGM Nordic MTF kommer att vara aktieägarnas främsta handelsplats efter notering. Bolaget kan inte förutse i 

vilken mån aktien kommer att vara föremål för en aktiv och likvid handel. Det bör påpekas att likviditeten i nuvarande 
moderbolag, ExeoTechs, aktie historiskt har varit relativt begränsad. Samma likviditetsrisk gäller även för 

Teckningsoptionerna. Aktiekursen för ASTG-aktien kan i framtiden komma att fluktuera kraftigt, bland annat till följd 

av kvartalsmässiga resultatvariationer, den allmänna konjunkturen och förändringar i kapitalmarknadens intresse för 
Bolaget. Därutöver har ASTG inte beslutat om eller utbetalt någon utdelning till dags dato, och det finns en risk att 

framtida kassaflöden inte kommer att överstiga Bolagets kapitalbehov eller att bolagsstämma inte kommer att besluta 

om framtida utdelningar. 

 

 

AVSNITT E – ERBJUDANDE 

E.1 Emissionsbelopp 
Erbjudandet tillsammans med fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna ger ASTG nedanstående medel före avdrag för 

emissionskostnader: 

  Likvid Kostnader 
Erbjudandet 41,8 MSEK 4,9 MSEK* 
Teckningsoptionerna 41,8 MSEK 1,5 MSEK 

Totalt 83,6 MSEK 6,4 MSEK 

*inkluderar garantiersättning på 2,0 MSEK 

E.2a Motiv och 

användning av 

emissionslikvid 

Erbjudandet är viktigt för att ASTG skall kunna (i) stärka balansräkningen genom kvittning av lån med cirka 18,9 

MSEK, (ii) reglera upplupna leverantörsskulder med cirka 12,6 MSEK samt (iii) stärka rörelsekapitalet. 

Målsättningen är att ASTG, efter ovanstående vidtagna åtgärder, skall uppvisa en ökad synlig soliditet om minst 50 % 

samt ha en disponibel likviditet om minst 10 MSEK. Ett kapitaltillskott kommer dessutom ge omedelbara effekter på 
resultat och kassaflöde då Bolaget omgående kan förbättra sina inköpsrutiner samt erhålla förskott från kunder, något 

som idag inte är möjligt. 

E.3 Erbjudandets former 

och villkor 

Bolagsstämman för ASTG beslutade den 15 januari 2014, att genomföra en nyemission av aktier där aktieägarna i dess 

moderbolag, ExeoTech Invest AB (publ), har företrädesrätt att teckna nya aktier. Beslutet har den 16 januari 2014 

godkänts av bolagsstämman i ExeoTech och kan komma att öka Bolagets aktiekapital med högst 1 000 000 SEK genom 

nyemission av högst 41 789 696 aktier, envar med ett kvotvärde om cirka 0,02 SEK. 

Den som är registrerad som aktieägare i ExeoTech på avstämningsdagen den 24 januari 2014 erhåller för en (1) befintlig 
aktie en (1) specialrätt. En (1) specialrätt ger rätt att teckna två (2) nya aktier i ASTG till en teckningskurs om 1 SEK per 

aktie. Teckning av aktier med stöd av specialrätter skall ske genom samtidig kontant betalning under perioden 29 januari 

2014 – 14 februari 2014 eller genom kvittning. Aktier som inte tecknas med specialrätt erbjuds till aktieägare och andra 
som tecknat aktier utan stöd av specialrätt. 

För det fall samtliga aktier i Erbjudandet inte tecknas med stöd av specialrätt skall styrelsen, inom ramen för 
emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier vilka tecknas utan stöd av specialrätt. Tilldelning 

skall i första hand ske till aktietecknare som tecknat aktier med stöd av specialrätter och, vid överteckning, i förhållande 

till det antal specialrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom 
lottning. I andra hand skall fördelning ske till aktieägare och övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av 

specialrätter och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.  

Den 15 januari 2014 beslutade bolagsstämman för ASTG även om nyemission av högst 41 789 696 teckningsoptioner 

att vederlagsfritt tilldelas de som tilldelats aktier i Erbjudandet, det vill säga Teckningsoptionerna. För varje nytecknad, 

betald och tilldelad aktie i Erbjudandet erhålls en Teckningsoption vederlagsfritt. Varje Teckningsoption berättigar till 
nyteckning av en aktie under perioden 26 maj 2014 – 13 juni 2014 till en teckningskurs om 1 SEK per aktie. Genom 

utnyttjandet av Teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 1 000 000 SEK genom 
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emission av 41 789 696 nya aktier. 

Vid fullteckning av Erbjudandet tillförs ASTG högst cirka 41,8 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå 

till cirka 2,8 MSEK samt garantiersättning om cirka 2,0 MSEK. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna tillförs 
Bolaget ytterligare högst cirka 41,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 1,5 MSEK. 

En aktieägare i ExeoTech som väljer att inte utnyttja sin rätt att teckna aktier i ASTG kommer att vidkännas en 

utspädning om högst 66,67 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna 
kommer denne befintliga aktieägare att ytterligare vidkännas en utspädning om högst 40 procent. 

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier motsvarande 100 procent av Erbjudandet har erhållits från aktieägare i 
ExeoTech och andra externa investerare. Vissa aktieägare har genom teckningsförbindelser, vilka uppgår till cirka 52 

procent, motsvarande cirka 21,8 MSEK av Erbjudandet, förbundit sig att, utan ersättning, utnyttja sina specialrätter för 

teckning av aktier i ASTG. Därtill har ett garantikonsortium garanterat teckning motsvarande cirka 48 procent, 
motsvarande cirka 20,0 MSEK av Erbjudandet. Ersättning till garanterna utgår i form av kontant ersättning från ASTG 

om 10 procent på garanterat belopp. Garantiersättningen uppgår således sammanlagt till cirka 2,0 MSEK. 

E.4 Intressen som har 

betydelse för 

Erbjudandet 

Ett antal av ExeoTechs aktieägare har genom teckningsförbindelser åtagit sig att teckna aktier i Erbjudandet. Ingen 

ersättning utgår till dessa aktieägare för deras åtagande. Därutöver har ett antal parter ställt ut emissionsgarantier för 

vilka ersättning utgår. Det är i deras intresse att Erbjudandet genomförs framgångsrikt. Det är även i 
emissionsgaranternas intresse att avtalad ersättning utbetalas.  

Mangold Fondkommission AB (publ) är finansiell rådgivare till Bolaget samt agerar emissionsgarant för Erbjudandet, 

vilket betyder att det även står i Mangolds intresse att få en fulltecknad emission. Mangold erhåller en på förhand 
avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Erbjudandet. Garantiersättningen och teckningskursen har bestämts 

i samråd mellan Bolaget och Mangold. En transaktionsstruktur har bestämts utifrån de bolagsspecifika och 

marknadsrelaterade förutsättningar som finns för att uppnå en säkerställd emission och fulltecknad emission, utan att för 
den skull riskera att späda ut befintliga aktieägare mer än nödvändigt eller att sätta en för hög ersättning till 

emissionsgaranter. 

Utöver ovanstående parters intresse att Erbjudandet skall genomföras framgångsrikt samt avseende övriga 
emissionsgaranter att avtalad ersättning utbetalas, finns inga ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet. 

E.5 Säljare av 

värdepappren, Lock-

up avtal 

Ej tillämplig; Erbjudandet omfattar endast nyemission av aktier. Inga Lock-up avtal existerar. 

 

 

E.6 Utspädningseffekt 
Erbjudandet avser en emission av högst 41 789 696 nya aktier, och Teckningsoptionen avser en emission av högst 
41 789 696 nya aktier. Detta betyder att en befintlig aktieägare som väljer att inte utnyttja sina specialrätter till att teckna 

aktier kommer att vidkännas en maximal utspädning om cirka 66,67 procent genom Erbjudandet, samt ytterligare cirka 

40 procent vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna. Ifall både Erbjudandet och Teckningsoptionerna fulltecknas 
betyder detta en total utspädning om 80 procent, eller 83 579 392 aktier. 

E.7 Kostnader som 

åläggs investerare 

Ej tillämplig; Bolaget ålägger inte investerare några kostnader i samband med Erbjudandet.  
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Riskfaktorer 
Investeringar i aktier är förenat med risktagande. Ett antal faktorer utanför ASTGs kontroll, liksom ett 

flertal faktorer vars effekter ASTG kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få en negativ 

påverkan på Bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning eller medföra att värdet på 

Bolagets aktier minskar. Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som bedöms kunna påverka ASTGs 

framtidsutsikter. Riskerna är inte rangordnade och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare 

risker och osäkerheter som ASTG för närvarande inte känner till kan också komma att utvecklas till 

viktiga faktorer som påverkar Bolaget. Utöver information som framkommer i Prospektet bör därför 

varje investerare göra en allmän omvärldsbedömning och sin egen bedömning av varje riskfaktor och 

dess betydelse för Bolagets framtida utveckling. Prospektet innehåller också framåtriktade uttalanden 

som är beroende av framtida risker och osäkerheter. ASTGs faktiska resultat kan utvecklas på ett annat 

sätt än vad som kan förväntas av de framåtriktade uttalanden som beskrivs nedan och på annan plats i 

detta Prospekt. 

Marknads- och branschrelaterade risker 

Marknadstillväxt 
ASTG verkar på en marknad som av Bolaget bedöms stå inför en betydande tillväxt under de närmaste 

åren. En lägre tillväxttakt än förväntat eller en negativ tillväxt kan komma att påverka Bolagets 

omsättning och resultatutveckling negativt. 

Konjunkturutveckling  
Svängningar i konjunkturutvecklingen påverkar investeringsviljan i de produkter som Bolaget 

erbjuder. En utdragen konjunkturnedgång med minskad konsumtion och minskade investeringar skulle 

kunna medföra en betydande reducering av efterfrågan på Bolagets produkter. Detta medför att 

globala och regionala ekonomiska och politiska förhållanden kan komma att kraftigt påverka ASTGs 

omsättning, resultat och finansiella ställning negativt.  

Leverantörer 
För att ASTG skall kunna leverera sina produkter är Bolaget beroende av att komponenter och tjänster 

från tredje part uppfyller överenskomna krav vad gäller till exempel mängd, kvalitet och leveranstid. 

Felaktiga eller uteblivna leveranser från leverantörer kan innebära att ASTGs produktion försenas, 

vilket i det korta perspektivet kan innebära minskad alternativt utebliven försäljning. Det finns endast 

ett mindre antal nyckelleverantörer och det kan på kort sikt vara svårt att hitta alternativ eller ersättare 

om leverans från dessa uteblir. 

Makropåverkan 
Det globala ekonomiska klimatet präglas idag av ökad instabilitet och negativa förväntningar avseende 

den framtida ekonomiska utvecklingen. En konjunkturnedgång, såväl som framtida 

konjunkturnedgångar, i de delar av världen där Bolaget är eller kan komma att vara verksamt, kan 

påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat negativt genom en rad olika 

faktorer. Exempel på sådana faktorer är minskad konsumtion, minskade investeringar, 

kapitalmarknadens instabilitet samt valuta, inflations- och ränteförändringar. Dessa faktorer, vilka står 

utom Bolagets kontroll, kan i slutändan kan få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, 

finansiella ställning och rörelseresultat. 

Dessutom är ASTG i allt högre grad exponerat mot statsfinanser i form av försvarsbudgetar, men även 

fortsatt mot den globala konjunkturen för sjöfarten inklusive offshorebranschen. I det fall ASTG inte 

utvecklar eller införskaffar nya produkter och tjänster med andra användningsområden bedöms detta 

samband vara av betydelse för Bolagets utveckling inom överskådlig tid.  

Politisk risk 
Nya regler och lagar från myndigheter på de marknader där ASTG är aktivt kan påverka 

användbarheten av den utrustning och tekniker som utvecklas och används. I försvarskänsliga 
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applikationer kan myndigheters utrikespolitiska hänseenden gentemot mottagarlandet påverka 

försäljningsmöjligheter. 

Teknik 
För Bolagets huvudprodukt, stabiliserade satellitantennsystem, har Bolaget valt ett unikt tekniskt spår 

gentemot övriga antennleverantörer. Bolagets antenn nyttjar fyra axlar medan majoriteten av övriga 

system baseras på en treaxlig lösning. Bolagets lösning är kommersiellt beprövad men kommer alltid 

att vara något större och dyrare än övriga alternativ på grund av teknikvalet. Det finns således 

konkurrerande och billigare teknik, både befintlig och sådan som är under utveckling. Treaxliga 

lösningar har emellertid idag lägre prestanda och är därför delvis inriktade mot andra kundsegment. 

Bolagets utveckling är dock beroende av hur väl Bolagets teknik och dess utveckling hävdar sig på de 

marknader som Bolaget är verksamt. 

Tekniska risker 
Bolagets kommersiella produkter är väl beprövade. Bolaget ökar emellertid nu sitt engagemang i 

utvecklingsprojekt och tar ett totalansvar för kundspecifika projekt där Bolagets antennrobot anpassas 

till av kunden framtagen radiolösning. Detta innebär att Bolaget tar på sig en större teknisk risk bland 

annat avseende integrationsarbetet än vad Bolaget tidigare har gjort.  

Legala tvister 
ASTGs verksamhet berör ofta stora projekt över lång tid. Dessa är oftast leveransprojekt till fast pris 

där förseningar kan leda till ökade kostnader utöver de kostnader som det fasta priset baserats på. 

Utvecklings-, försäljnings- och leveransavtalen kan med beaktande härav komma att bli föremål för 

tolkningstvister. Skyddande av patent, andra immateriella rättigheter eller affärsrelationer kan också ge 

upphov till legala tvister.  Även olika samarbetsavtal kan bli föremål för tvister. Legala kostnader i 

samband med liknande tvister kan komma att uppgå till betydande belopp. 

Produktansvar 
ASTG kan komma att bli ansvarigt för skador orsakade av dess produkter. Detta täcks i normala fall 

av försäkringar, men det kan inte uteslutas att skadeståndsbelopp kan komma att överstiga de belopp 

som försäkringsbolag betalar ut vilket skulle kunna komma att påverka ASTGs ställning negativt. 

Utveckling och försäljning 
ASTG är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. Det 

är viktigt för Bolagets verksamhet att dessa resurser disponeras på rätt sätt. Det finns risk för att 

Bolaget misslyckas med att kanalisera resurserna och därmed drabbas av finansiella och 

styrningsrelaterade problem. 

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare  
ASTG har en relativt liten organisation vilket medför ett beroende av enskilda medarbetare. Ett flertal 

anställda är att betrakta som nyckelpersoner. Bolagets framgång är i hög grad beroende av 

företagsledningens och övriga anställdas prestationer och Bolaget skulle på kort sikt kunna påverkas 

negativt om en eller flera av dessa valde att lämna Bolaget. Bolaget är beroende av befintliga 

medarbetares kunskap, erfarenhet och kreativitet samt att i framtiden kunna rekrytera och behålla 

nyckelpersoner. Personer med hög kompetens är mycket efterfrågade och ASTG kan behöva ådra sig 

avsevärda kostnader för att rekrytera och behålla sådana personer. Ifall Bolaget inte lyckas rekrytera 

och behålla kvalificerad personal kan det komma att bli svårt att fullfölja Bolagets affärsstrategi. Även 

om ledningen anser att Bolaget kommer att kunna såväl attrahera som behålla kvalificerad personal, 

kan det inte garanteras att detta kommer att kunna ske.  

Bolaget har en förhållandevis begränsad försäljningsorganisation och är till stor del beroende av 

kontrakterade återförsäljare för att nå framgång på marknaden. Utöver ovan beskrivna nyckelpersoner 

är Bolaget beroende av externa konsulter. Dessa är delaktiga i utvecklingen av Bolagets produkter och 

skulle någon eller några av dessa säga upp sina respektive avtal kan Bolaget på kort sikt komma att 
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påverkas negativt. Möjligheterna att teckna avtal med nya konsulter är delvis beroende av hur 

framgångsrikt Bolaget kommer att vara samt hur bra betalare Bolaget är. 

Operativa risker 
Operativa risker definieras som risken att lida skada på grund av bristfälliga rutiner och/eller 

oegentligheter eller händelser som förorsakar avbrott i verksamheten. Det kan inte uteslutas att brister i 

operativ säkerhet kan komma att påverka Bolaget negativt. 

Osäkerhet kring samarbetsavtal 
ASTG är, och kommer även framgent att vara, beroende av samarbetsavtal med externa parter för 

främst produktion och utveckling men även försäljning. Det finns ingen garanti för att de företag med 

vilka ASTG har tecknat eller kommer att teckna samarbetsavtal, kommer att kunna uppfylla sina 

åtaganden enligt dessa avtal. För att optimera utnyttjandet av de egna resurserna och den egna 

kompetensen har ASTG för avsikt att försöka ingå samarbetsavtal vid den för varje enskilt projekt 

bedömda optimala tidpunkten. Det kan inte garanteras att existerande samarbetsavtal inte sägs upp, 

förklaras ogiltiga eller att förändringar i ingångna avtal inte kommer att ske. För sin försäljning är 

ASTG även beroende av att återförsäljarna till Bolagets produkter ingår avtal med slutkunder. Även 

om ASTG anser att nuvarande och framtida samarbetspartners har ekonomiska intressen av att 

fullfölja sina åtaganden enligt ingångna avtal, kommer ASTG inte att kunna styra vare sig deras 

allokering av resurser eller när i tiden detta sker. 

Det finns ingen garanti för att nuvarande eller framtida samarbetspartners kommer att kunna uppfylla 

sina åtaganden eller att samarbetsavtalen kommer att medföra framtida intäkter. 

Framtida kapitalbehov 
Bolaget befinner sig i en tidig kommersiell fas och är beroende av kontrakterade återförsäljare för att 

uppnå tillräckliga kommersiella framgångar. Leveransprojekt är komplicerade och eftersom de är nya 

alternativt unika så kan det medföra att Bolaget drabbas av ökade omkostnader för att säkerställa 

leverans eller undvika rättsprocesser. ASTG kan även behöva tillföra resurser till vidareutveckling 

eller nyutveckling av Bolagets produkter för att kunna möta teknisk konkurrens. Det kan inte med 

säkerhet bedömas huruvida Bolaget kan komma att bli vinstgivande och generera tillräckliga medel för 

att intäkter från försäljning i framtiden skall kunna finansiera verksamheten. Det kan vidare inte 

uteslutas att ASTG i framtiden måste söka nytt externt kapital och det finns heller inte garantier för att 

nytt kapital med säkerhet kan anskaffas eller att det kan anskaffas till fördelaktiga villkor för befintliga 

aktieägare.  

Om ytterligare externt kapital kommer att anskaffas via aktieemission riskerar befintliga aktieägare att 

bli utspädda. Alternativt kan Bolaget öka sin skuldsättning via lån för att anskaffa finansiering. 

Tillgången till lån beror på ett antal faktorer såsom marknadsvillkor, den allmänna tillgången till 

krediter samt bankernas finansiella ställning. Ett misslyckande i att generera vinster i tillfredsställande 

omfattning eller ett misslyckande med att lösa uppkomna finansieringsbehov kan substantiellt påverka 

Bolagets verksamhet och kan även leda till företagsrekonstruktion, konkurs eller annan avveckling av 

Bolaget. Styrelsen bedömer att det befintliga rörelsekapitalet innan Erbjudandet inte är tillräckligt för 

att täcka det kapitalbehov som ASTG har de kommande tolv månaderna från Prospektets avgivande.  

Refinansieringsrisk 
Med refinansieringsrisk avses risken att finansiering inte alls kan erhållas eller endast på oförmånliga 

villkor. Lånebehovet kan avse refinansiering av existerande lån eller ny upplåning. 

Det kan inte garanteras att ytterligare kapital kan komma att anskaffas på för Bolaget och dess 

aktieägare gynnsamma villkor. Det kan inte ens garanteras att ytterligare kapital överhuvudtaget kan 

erhållas. 
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Likviditetsrisk 
Med likviditetsrisk avses risken att det saknas tillräckliga medel för att Bolaget skall kunna sköta sina 

betalningsåtaganden vilka huvudsakligen består av kostnader för löner, driftskostnader, 

utvecklingskostnader, försäljningskostnader samt räntekostnader. Det finns ingen garanti för att 

ytterligare framtida kapitalbehov för att hantera likviditetsriskerna inte kan uppstå. Bolagets möjlighet 

att tillgodose framtida kapitalbehov är i hög grad beroende av försäljningsframgångar för sina 

produkter. Det finns ingen garanti för att Bolaget kommer att kunna anskaffa nödvändigt kapital, om 

behov skulle uppstå, även om utvecklingen i sig är positiv. Härvid är även det allmänna marknadsläget 

för tillförsel av riskkapital av stor betydelse.  

Konkurrenter 
Bolaget bedömer att det för närvarande finns ett fåtal konkurrenter till ASTGs stabiliserade 

antennsystem. Konkurrenterna är större företag som har varit etablerade på marknaden en längre tid 

med inarbetade produkter och med etablerade försäljnings-, installations- och 

underhållsorganisationer. Förmågan att leverera produkter med bättre prestanda och totalekonomi för 

slutanvändaren än vad konkurrenter tillhandahåller eller kommer att tillhandahålla kommer att vara 

avgörande för ASTGs förmåga att utvecklas positivt i framtiden. Trots detta kan Bolaget för att möta 

konkurrensen tvingas att göra kostnadskrävande investeringar, omstruktureringar, eller prissänkningar 

för att anpassa sig till konkurrenssituationen. Detta skulle kunna komma att påverka Bolaget negativt. 

Förmåga att hantera tillväxt 
Verksamheten bedöms kunna växa snabbt, vilket kommer att ställa stora krav på ledningen och 

Bolagets operativa och finansiella resurser. I takt med att personalen och verksamheten växer, behöver 

ASTG försäkra sig om att det hela tiden finns effektiva planerings- och ledningsprocesser för att 

kunna genomföra affärsplanen på en marknad som är under snabb utveckling. Bolaget är för sin 

tillväxt även beroende av att kunna uppgradera dess tekniska infrastruktur för att tillgodose en ökande 

verksamhetsvolym. En plötslig och oväntad ökning av försäljningsvolymen skulle kunna innebära en 

belastning på ASTGs tillverkningskapacitet. Styrelsen är medveten om att en snabb och stark 

marknadsrespons kan innebära att Bolaget får leveransproblem. Ifall inte Bolaget lyckas hantera 

sådana kapacitetsbelastningar kan det skada ASTGs verksamhet, dess finansiella ställning och påverka 

resultatet negativt. För att hantera tillväxten krävs investeringar och allokering av värdefulla 

ledningsresurser. Ifall ASTG inte hanterar tillväxt på ett effektivt sätt kan detta påverka såväl resultatet 

som Bolagets verksamhet negativt.  

Ränterisk 
I dagsläget föreligger väldigt låga räntor ur ett historiskt perspektiv. Räntehöjningar kan inträffa under 

den närmaste tiden. Hur räntan kommer att utvecklas över tiden är omöjligt att förutsäga. Uppstår nya 

kapitalanskaffningsbehov och om dessa löses genom upplåning kommer Bolaget att belastas av 

ytterligare räntekostnader, som kan bli betydande i ett läge med högre marknadsräntor. 

Valutarisk 
Bolaget är exponerat för valutarisk, det vill säga risken för att valutakursförändringar skall ha en 

negativ inverkan på Bolagets resultaträkning, balansräkning och/eller kassaflöden. Sådan risk uppstår 

vid omräkning från Bolagets redovisningsvaluta (SEK) mot andra valutor. Eftersom Bolagets intäkter i 

stor utsträckning genereras utanför Sverige kan effekterna på koncernresultaträkningen bli väsentliga. 

Effekterna av valutarörelser kan påverka Bolagets omsättning, finansiella ställning och resultat 

negativt. 

Immateriella rättigheter 
Intrång i ASTGs immateriella rättigheter skulle kunna försämra konkurrensförmågan eller på annat 

sätt skada ASTGs verksamhet. Det kan visa sig nödvändigt för ASTG att inleda rättsprocesser för att 

skydda sina immateriella rättigheter. Sådana rättsprocesser skulle kunna bli betungande och 

kostsamma och det finns ingen garanti för att ASTG vinner en sådan process. Det finns inga garantier 

att innehav av patent skyddar Bolaget från intrång på dess immateriella rättigheter. 
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Risker relaterade till Erbjudandet 

Ägare med betydande inflytande 
Efter fullföljandet av Erbjudandet, på samma sätt som före Erbjudandet, kommer ett fåtal av Bolagets 

nya aktieägare att tillsammans med ExeoTech äga en väsentlig andel av samtliga utestående aktier. 

Följaktligen har dessa aktieägare, var för sig eller tillsammans, möjlighet att utöva ett väsentligt 

inflytande på alla ärenden som kräver godkännande av aktieägarna, däribland utnämning och 

avsättning av styrelseledamöter och eventuella förslag till fusioner, konsolidering eller försäljning av 

samtliga eller i stort sett alla ASTGs tillgångar samt andra företagstransaktioner. Denna 

ägarkoncentration kan vara till nackdel för andra aktieägare vilka har andra intressen än 

majoritetsägarna. Exempelvis kan dessa majoritetsägare fördröja eller förhindra ett förvärv eller en 

fusion även om transaktionen skulle gynna övriga aktieägare. Dessutom kan den höga 

ägarkoncentrationen påverka aktiekursen negativt eftersom investerare kan se nackdelar med att äga 

aktier i bolag med stark ägandekoncentration. 

Likviditetsbrist i marknaden för ASTG-aktien 
Bolaget förväntar sig att NGM Nordic MTF kommer att vara aktieägarnas främsta handelsplats efter 

notering. Bolaget kan inte förutse i vilken mån aktien kommer att vara föremål för en aktiv och likvid 

handel. Det bör påpekas att likviditeten i nuvarande moderbolag, ExeoTechs, aktie historiskt har varit 

relativt begränsad. Det är inte möjligt att förutse hur investerarnas intresse för ASTG-aktien ändras 

över tiden.  

ASTG avser även att ansöka om upptagande till handel med Teckningsoptionerna på i första hand 

NGM Nordic MTF och i andra hand på annan marknadsplats. Det kan inte garanteras att 

Teckningsoptionerna kommer att godkännas för upptagande till handel. Även om 

Teckningsoptionerna blir föremål för organiserad handel på marknadsplats är det inte möjligt att 

garantera att likviditeten i Teckningsoptionerna kommer att vara tillfredsställande.  

Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas kan det innebära svårigheter att sälja större poster inom 

en snäv tidsperiod, utan att priset på aktien och Teckningsoptionen påverkas negativt.  

Kursfall på aktiemarknaden  
En investering i ASTG är förknippad med risk. Det finns inga garantier för att aktiekursen kommer ha 

en positiv utveckling. Aktiemarknaden kan generellt gå ner av olika orsaker såsom räntehöjningar, 

politiska utspel, valutakursförändringar och sämre konjunkturella förutsättningar. Aktiemarknaden 

präglas även till stor del av psykologiska faktorer. En aktie som ASTG kan påverkas på samma sätt 

som alla andra aktier av dessa faktorer, vilka till sin natur många gånger kan vara problematiska att 

förutse och skydda sig mot.  

Utebliven utdelning 
Till dags dato har ASTG inte beslutat om någon utdelning och styrelsen avser inte att föreslå utdelning 

för verksamhetsåret 2013. För närvarande återinvesteras eventuella vinster för att kunna expandera 

verksamheten. Tidpunkten för och storleken på eventuella framtida utdelningar föreslås av styrelsen 

och beslutas av årsstämman. I övervägandet om framtida utdelning kommer styrelsen att väga in 

faktorer såsom de krav som verksamhetens art, omfattning samt risker ställer på storleken av det egna 

kapitalet och Bolagets konsolideringsbehov, likviditet samt ställning i övrigt. 

Fluktuationer i ASTGs aktiekurs 
ASTGs aktiekurs kan i framtiden komma att fluktuera kraftigt, bland annat till följd av 

kvartalsmässiga resultatvariationer, den allmänna konjunkturen och förändringar i kapitalmarknadens 

intresse för Bolaget. Därutöver kan även aktiemarknaden i allmänhet reagera med extrema kurs- och 

volymfluktuationer som inte alltid är relaterade eller proportionerliga till det operativa utfallet hos 

enskilda bolag.  
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Garantiavtal avseende Erbjudandet 
Bolaget har ingått avtal med emissionsgaranter vilka har förbundit sig att teckna aktier i Erbjudandet i 

det fall aktieägare inte anmäler sitt intresse i Erbjudandet. Ingångna garantiavtal, tillsammans med 

erhållna teckningsförbindelser, motsvarar 100 procent av det totala emissionsbeloppet, vilket innebär 

att Erbjudandet till fullo är garanterat. Bolaget har dock inte krävt att garanterna skall säkerställa sitt 

garantibelopp genom insättning av likvida medel, pantsättning av värdepapper, presentation av 

bankgaranti eller på annat sätt. Garanterna är medvetna om att garantierna innebär en juridiskt 

bindande förpliktelse gentemot Bolaget och förpliktar sig att hålla erforderliga medel tillgängliga för 

det fall garantin skall tas i anspråk. Det kan dock inte garanteras att samtliga garanter kan fullgöra sina 

åtaganden gentemot Bolaget på grund av faktorer utanför ASTGs kontroll.  
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Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i 
Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) 
Bolagsstämman för ASTG beslutade den 15 januari 2014, att genomföra en nyemission av aktier där 

aktieägarna i dess moderbolag, ExeoTech Invest AB (publ), har företrädesrätt att teckna nya aktier. 

Beslutet har den 16 januari 2014 godkänts av bolagsstämman i ExeoTech och kan komma att öka 

Bolagets aktiekapital med högst 1 000 000 SEK genom nyemission av högst 41 789 696 aktier, envar 

med ett kvotvärde om cirka 0,02 SEK. 

Den som är registrerad som aktieägare i ExeoTech på avstämningsdagen den 24 januari 2014 erhåller 

för en (1) befintlig aktie en (1) specialrätt. En (1) specialrätt ger rätt att teckna två (2) nya aktier i 

ASTG till en teckningskurs om 1 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av specialrätter skall ske 

genom samtidig kontant betalning under tiden från och med den 29 januari 2014 till och med den 14 

februari 2014 eller genom kvittning. Aktier som inte tecknas med specialrätt erbjuds till aktieägare och 

andra som tecknat aktier utan stöd av specialrätt. För ytterligare information om villkoren i 

Erbjudandet, se avsnittet ”Villkor och anvisningar”. 

För det fall samtliga aktier i Erbjudandet inte tecknas med stöd av specialrätt skall styrelsen, inom 

ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier vilka tecknas utan 

stöd av specialrätt. Tilldelning skall i första hand ske till aktietecknare som tecknat aktier med stöd av 

specialrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal specialrätter som var och en utnyttjat för 

teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand skall fördelning ske 

till aktieägare och övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av specialrätter och, vid 

överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.  

Den 15 januari 2014 beslutade bolagsstämman för ASTG även om nyemission av högst 41 789 696 

teckningsoptioner att vederlagsfritt tilldelas de som tilldelats aktier i Erbjudandet, det vill säga 

Teckningsoptionerna. För varje nytecknad, betald och tilldelad aktie i Erbjudandet erhålls en 

Teckningsoption vederlagsfritt. Varje Teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie under 

perioden 26 maj 2014 – 13 juni 2014 till en teckningskurs om 1 SEK per aktie. Genom utnyttjandet av 

Teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 1 000 000 SEK genom 

emission av 41 789 696 nya aktier. 

Vid fullteckning av Erbjudandet tillförs ASTG högst cirka 41,8 MSEK före emissionskostnader, vilka 

beräknas uppgå till cirka 2,8 MSEK samt garantiersättning om cirka 2,0 MSEK. Vid fullt utnyttjande 

av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare högst cirka 41,8 MSEK före avdrag för 

emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 1,5 MSEK. En aktieägare i ExeoTech som väljer att 

inte utnyttja sin rätt att teckna aktier i ASTG kommer att vidkännas en utspädning om högst 66,67 

procent av kapitalet och rösterna i Bolaget. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna kommer 

denne befintliga aktieägare att ytterligare vidkännas en utspädning om högst 40 procent. 

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier motsvarande 100 procent av Erbjudandet har erhållits 

från aktieägare i ExeoTech och andra externa investerare. Vissa aktieägare har genom 

teckningsförbindelser, vilka uppgår till cirka 52 procent, motsvarande cirka 21,8 MSEK av 

Erbjudandet, förbundit sig att, utan ersättning, utnyttja sina specialrätter för teckning av aktier i ASTG. 

Därtill har ett garantikonsortium garanterat teckning motsvarande cirka 48 procent, motsvarande cirka 

20,0 MSEK av Erbjudandet. Ersättning till garanterna utgår i form av kontant ersättning från ASTG 

om 10 procent på garanterat belopp. Garantiersättningen uppgår således sammanlagt till cirka 2,0 

MSEK. 

Mot bakgrund av ovanstående inbjuds härmed nuvarande aktieägare i ExeoTech Invest AB (publ), 

allmänheten samt institutionella investerare till teckning av aktier i ASTG enligt villkoren i Prospektet. 

 

Stockholm den 27 januari 2014 

Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) 

Styrelsen 
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Bakgrund och motiv 
Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) (”ASTG”) har sitt ursprung i ExeoTech Invest 

AB (publ) (”ExeoTech”) och har bildats ur det gamla bolaget för att renodla verksamheten mot 

satellitkommunikation och tröghetssensorsystem (”IMU”). Det nybildade ASTG skall med de 

rörelsedrivande verksamhetsområdena från ExeoTech (C2SAT och Advanced Inertial Measurement 

Systems AB (”AIMS”)) stärka lönsamheten och anpassa Bolaget till rådande marknads- och 

omvärldsförhållanden på marknaden för satellitkommunikation och tröghetssensorsystem. För Bolaget 

har det tidvis varit svårt att slutföra nya affärer på grund av den tidigare balansräkningen och 

kreditvärderingen. Den nya renodlingen av verksamheten till det nya bolaget ASTG skall avvärja detta 

hinder för framtida försäljning. 

Den vid årsskiftet 2012/2013 fastslagna strategin för att uppnå positivt resultat och kassaflöde, där 

kärnan i strategin är att C2SAT med stöd av AIMS tar totalansvar för kundspecifika 

utvecklingsprojekt, har redan demonstrerat att den är kommersiellt framgångsrik. Bolaget är nu 

engagerat i fem utvecklingsprojekt av olika omfattning genom att C2SAT under hösten säkrat 

ytterligare utvecklingsprojekt. Utvecklingsprojekt innebär att C2SAT för kundens räkning utvecklar 

unika antennlösningar baserade på C2SATs antennrobot och anpassar den till av kunden framtagen 

radiolösning. C2SATs antennrobot är avgörande i C2SATs förmåga att attrahera utvecklingsprojekt, 

men även IMUer är en nyckelkomponent i samtliga C2SATs antenner. Därmed är AIMS alltid en 

integrerad partner i alla utvecklingsprojekt som C2SAT engageras i. Det är framförallt en fördel att ha 

tillgång till egenutvecklade IMUer ”inhouse” och det är också en avgörande konkurrensfördel att ha 

tillgång till den kunskap som finns hos och omkring AIMS.  

Vid en bedömning av utvecklingsprojektens betydelse för ASTG är det viktigt att notera att i 

orderboken redovisas värden som motsvaras av påtecknade avtal och/eller köporder. Således ingår inte 

optioner eller de projekt som baseras på löpande avrop. Per den 31 december 2013 uppgick den 

redovisade orderboken till cirka 27 MSEK, varav största delen utgjordes av utvecklingsprojekt. 

C2SATs försäljning av kommersiella antenner har också förbättrats under året. Även detta som 

resultat av den nya strategin där försäljningsinsatserna kraftsamlas på de mest krävande 

kundsegmenten, såsom olja/offshore, där C2SAT antennens unika egenskaper bäst kommer till rätta. 

Fokus på utvecklingsprojekt och de mest krävande kundsegmenten av den kommersiella 

antennmarknaden gör att den ur lönsamhetsperspektiv mycket viktiga eftermarknadsförsäljningen, det 

vill säga service och reservdelsförsäljning, nu också ökar markant. 

AIMS skall kortsiktigt fokusera på samarbetet med C2SAT för att gemensamt stärka positionen inom 

utvecklingsprojekt. Utöver detta skall AIMS egna försäljning stärkas genom att etablera fler partners 

bland systemintegratörer samt bygga upp ett nätverk av distributörer i Europa och Sydostasien. AIMS 

skall även aktivt bearbeta den så kallade ersättningsmarknaden, det vill säga där AIMS produkter kan 

ersätta dyrare IMUer i redan befintliga applikationer. 

Den tidigare underkapitalisering och därav återkommande likviditetsproblem och brist på 

rörelsekapital som hämmat ExeoTech historiskt skall genom föreslagna åtgärder i ASTG bli avhjälpta 

genom att stärka balansräkningen och likviditeten för att på så sätt kunna realisera ASTGs fulla 

potential. ASTGs balansräkning och finansiella nyckeltal skall inge förtroende hos kunder som vill 

inleda utvecklingsprojekt tillsammans med Bolaget. Ett viktigt konkurrensmedel är att Bolaget 

uppfattas som en stark, stabil och långsiktig partner. Det ursprungliga bolaget, ExeoTech, har som 

resultat av dess ansträngda ekonomi en mindre gynnsam kreditbedömning. Det är viktigt att detta inte 

hämmar Bolaget framöver i dess renodlade form med ASTG. 

Styrelsen gör bedömningen att det befintliga rörelsekapitalet för ASTG inte är tillräckligt för att täcka 

de aktuella behov som Bolaget har de kommande tolv månaderna från Prospektets avgivande. 

Styrelsens bedömning är vidare att det befintliga rörelsekapitalet för det fall Erbjudandet inte blir 

fulltecknat räcker för drift av rörelsen till och med april månads utgång 2014. Detta under 

förutsättning att inga andra finansiella åtgärder vidtas. Bedömningen är vidare att det totala 

rörelseunderskottet är cirka 8,5 MSEK med befintlig drift och befintliga ordrar. 
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Erbjudandet beräknas ge Bolaget en likviditetsförstärkning om cirka 10,8 MSEK efter kvittningar och 

betalning av kortfristiga lån, samt före emissionskostnader. Resterande likvid, uppgående till 5,5 

MSEK efter emissionskostnader, samt det förskott av kunder om 4,5 MSEK som görs möjlig via det 

kapital som tillkommer via Erbjudandet, bedöms vara tillräckligt för att täcka det kapitalbehov ASTG 

har för de kommande tolv månaderna. 

Erbjudandet tillsammans med fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna ger ASTG nedanstående medel 

före avdrag för emissionskostnader: 

  Likvid Kostnader 
Erbjudandet 41,8 MSEK 4,9 MSEK* 
Teckningsoptionerna 41,8 MSEK 1,5 MSEK 

Totalt 83,6 MSEK 6,4 MSEK 
*inkluderar garantiersättning på 2,0 MSEK 

Som åskådliggörs i tabellen kommer Erbjudandet att tillföra ASTG cirka 41,8 MSEK före 

emissionskostnader. Erbjudandet är viktigt för att ASTG skall kunna (i) stärka balansräkningen genom 

kvittning av lån med cirka 18,9 MSEK, (ii) reglera upplupna leverantörsskulder med cirka 12,6 MSEK 

samt (iii) stärka rörelsekapitalet. 

Målsättningen är att ASTG, efter ovanstående vidtagna åtgärder, skall uppvisa en ökad synlig soliditet 

om minst 50 % samt ha en disponibel likviditet om minst 10 MSEK. Ett kapitaltillskott kommer 

dessutom att ge omedelbara effekter på resultat och kassaflöde då Bolaget omgående kan förbättra sina 

inköpsrutiner samt erhålla förskott från kunder, något som idag inte är möjligt.   

Bolaget är nystartat och därmed inte än noterat, men har ansökt om att noteras på NGM Nordic MTF i 

samband med kapitalanskaffningen. 

I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta Prospekt, vilket har upprättats av styrelsen i ASTG, med 

anledning av Erbjudandet. Styrelsen för ASTG är ansvarig för innehållet i Prospektet. Härmed 

försäkras att, såvitt känt för styrelsen, uppgifterna i Prospektet överensstämmer med faktiska 

förhållanden och att ingenting som skulle kunna påverka den bild av ASTG som skapats av Prospektet 

är utelämnat. 

 

Stockholm den 27 januari 2014 

Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) 
Styrelsen 
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Villkor och anvisningar 

Erbjudandet 
Bolagsstämman för ASTG beslutade den 15 januari 2014, att genomföra en nyemission av aktier där 

aktieägarna i dess moderbolag, ExeoTech Invest AB (publ), har företrädesrätt att teckna nya aktier. 

Beslutet har den 16 januari 2014 godkänts av bolagsstämman i ExeoTech och kan komma att öka 

Bolagets aktiekapital med högst 1 000 000 SEK genom nyemission av högst 41 789 696 aktier, envar 

med ett kvotvärde om cirka 0,02 SEK. 

Rätt till teckning 
Den som på avstämningsdagen den 24 januari 2014 är registrerad som aktieägare i ExeoTech erhåller 

en (1) specialrätt per aktie i ExeoTech. En specialrätt ger rätt att teckna två (2) nya aktier i ASTG. 

Teckningskurs 
Teckningskursen uppgår till 1,00 SEK per aktie. Teckningskursen är fastställd av bolagsstämman 

utifrån marknadspriset på aktien i ExeoTech, rådande marknadsläge samt verksamhetens historiska 

utveckling. 

Teckningsoptioner 
En (1) tilldelad, tecknad och betald aktie i Erbjudandet berättigar till en (1) vederlagsfri 

Teckningsoption. En (1) Teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till 

en teckningskurs om 1,00 SEK. Teckning kan endast avse hel aktie under tiden från och med den 26 

maj 2014 till och med den 13 juni 2014. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av 

Teckningsoptionerna på i första hand NGM Nordic MTF. För mer information se avsnitt ”Villkor för 

teckningsoptioner 2014 i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)” i Prospektet. 

Courtage 
Courtage utgår ej. 

Avstämningsdag 
Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i nyemissionen är den 24 januari 2014. Sista dag 

för handel i aktien inklusive rätt till deltagande i nyemissionen är den 21 januari 2014. Första dag för 

handel i aktien exklusive rätt till deltagande i nyemissionen är den 22 januari 2014. 

Teckningsperiod 
Teckning av aktier skall ske under perioden från och med den 29 januari 2014 till och med den 14 

februari 2014. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade specialrätter ogiltiga och saknar därmed 

värde. Outnyttjade specialrätter kommer, utan avisering från Euroclear Sweden, att bokas bort från 

VP-kontot. Styrelsen i ASTG förbehåller sig rätten att förlänga teckningsperioden. För det fall beslut 

om förlängning av teckningstiden fattas, kommer beslutet pressmeddelas senast den 14 februari 2014. 

Handel med specialrätter 
Handel med specialrätter äger rum under perioden från och med den 29 januari 2014 till och med den 

11 februari 2014 på NGM Nordic MTF. Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank eller annan 

förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av specialrätter. Erhållna 

specialrätter måste antingen användas för teckning av aktier senast den 14 februari 2014 eller säljas 

senast den 11 februari 2014 för att inte förlora sitt värde. Den aktieägare som inte använder erhållna 

specialrätter för teckning av aktier kommer under aktuella förutsättningar att få vidkännas en 

utspädning av sitt aktieinnehav. Erbjudandet medför en ökning av antalet aktier i Bolaget från 

20 894 848 aktier till 62 684 544 aktier, motsvarande en ökning om cirka 200 procent. För de 

aktieägare som avstår att teckna aktier i det föreliggande Erbjudandet uppstår en utspädningseffekt om 

cirka 66,7 procent av aktiekapitalet i Bolaget efter Erbjudandet, samt ytterligare cirka 40,0 procent vid 

fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna. Ifall både Erbjudandet och Teckningsoptionerna fulltecknas 

kommer ExeoTech att äga 20 procent av ASTG.  
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Emissionsredovisning och anmälningssedlar 
 

Direktregistrerade aktieägare 

De aktieägare i ExeoTech eller företrädare för aktieägare i ExeoTech som på ovan nämnd 

avstämningsdag är registrerade i den av Euroclear Sweden för ExeoTechs räkning förda aktieboken, 

erhåller inte någon förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från Euroclear 

Sweden, utan en förtryckt anmälningssedel, anmälningssedel för teckning utan stöd av specialrätter och 

informationsbrev. Av den förtryckta anmälningssedeln framgår bland annat antalet erhållna specialrätter. 

VP-avi som redovisar registrering av specialrätter på ExeoTechs aktieägares VP-konto utsändes ej. 

 

Förvaltarregistrerade aktieägare 

Aktieägare i ExeoTech vars innehav av aktier i ExeoTech är förvaltarregistrerade hos bank eller annan 

förvaltare erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel, dock kommer ett 

informationsbrev att utskickas. Teckning och betalning skall då istället ske i enlighet med anvisningar 

från respektive förvaltare. 

Teckning med stöd av specialrätt 
Teckning med stöd av specialrätt sker genom samtidig kontant betalning från och med den 29 januari 

2014 till och med den 14 februari 2014 eller genom kvittning. Teckning genom betalning skall göras 

med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt nedan. 

1) Förtryckt anmälningssedel 

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna specialrätter utnyttjas för teckning av aktier skall den 

förtryckta anmälningssedeln användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den 

särskilda anmälningssedeln skall därmed inte användas. Inga ändringar får göras i den förtryckta texten. 

 

Observera att teckning är bindande. 

 

2) Särskild anmälningssedel 

I det fall specialrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat antal specialrätter än vad som framgår av 

den förtryckta anmälningssedeln utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln användas 

som underlag för teckning. Anmälan om teckning genom betalning skall ske i enlighet med de 

instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta anmälningssedeln skall 

därmed inte användas. Ifall den särskilda anmälningssedeln är ofullständig eller felaktigt ifylld kan 

den komma att lämnas utan avseende.  

Särskild anmälningssedel kan erhållas från Mangold Fondkommission via telefon, e-post eller laddas 

ned från hemsidan. Ifylld särskild anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller lämnas 

på nedanstående adress och vara Mangold Fondkommission tillhanda senast klockan 15.00 den 14 

februari 2014. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel. I det fall fler än en 

särskild anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga 

anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. 

Observera att teckning är bindande. 

 

Mangold Fondkommission AB 

Ärende: ASTG 

Box 55691 

102 15 Stockholm 

Besöksadress: Engelbrektsplan 2 

 

E-mail: emissioner@mangold.se 

Telefon: 08-503 015 50 

Telefax: 08-503 015 51 

Hemsida: www.mangold.se 
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Teckning utan stöd av specialrätter (intresseanmälan) 
Intresseanmälan att teckna aktier utan stöd av specialrätter kan ske till valfritt antal och skall ske under 

samma period som teckning av aktier med specialrätter, det vill säga från och med den 29 januari 2014 

till och med den 14 februari 2014. Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att 

”Anmälningssedel för teckning utan stöd av specialrätter ifylls, undertecknas och skickas till Mangold 

Fondkommission på adress enligt ovan. Anmälningssedeln kan beställas från Mangold via telefon, e-

post eller laddas ned från hemsidan. Anmälningssedeln kan även fyllas i och skickas in elektroniskt till 

Mangold via hemsidan. 

Någon betalning skall ej ske i samband med anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt, utan 

sker i enlighet med vad som anges nedan. Anmälningssedeln skall vara Mangold tillhanda senast 

klockan 15.00 den 14 februari 2014. Det är endast tillåtet att insända en (1) Anmälningssedel för 

teckning utan stöd av specialrätter. I det fall fler än en Anmälningssedel för teckning utan stöd av 

specialrätter insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga Anmälningssedel för 

teckning utan stöd av specialrätter kommer således att lämnas utan avseende. 

Observera att anmälan är bindande. 

Tilldelning vid teckning utan specialrätt 
Aktier som inte tecknas med specialrätt tilldelas enligt teckningsvillkoren. I första hand skall 

tilldelning ske till dem som tecknat aktier med stöd av specialrätter, oavsett om tecknaren var 

aktieägare per avstämningsdagen eller inte, och för det fall dessa inte kan erhålla tilldelning fullt ut 

skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal specialrätter som var och en utnyttjat för 

teckning av aktier och, i den mån detta inte är möjligt fullt ut, genom lottning.  

I andra hand skall tilldelning ske till andra som anmält sig för teckning, och för det fall dessa inte kan 

erhålla tilldelning fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en 

anmält för teckning och, i den mån detta inte är möjligt fullt ut, genom lottning.  

Slutligen skall tilldelning ske till dem som garanterat nyemissionen, med fördelning pro rata i 

förhållande till ställda emissionsgarantier och, i den mån detta inte är möjligt fullt ut, genom lottning.  

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan specialrätter lämnas genom översändande av 

tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Avräkningsnota beräknas att skickas ut omkring den 

19 februari 2014. Likvid skall erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. 

Något meddelande lämnas ej till den vilken inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan 

aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att 

understiga priset enligt detta Erbjudande, kan den vilken ursprungligen erhållit tilldelning av dessa 

aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Tilldelning är inte beroende av när 

under anmälningsperioden anmälan inkom. I händelse av överteckning kan tilldelning komma att 

utebli eller ske med ett lägre antal aktier än vad anmälan avser. 

Utländska aktieägare 
Aktieägare vilka är bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Japan, 

Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika och Australien eller annat land där deltagande i nyemissionen helt 

eller delvis är föremål för legala restriktioner) och vilka äger rätt att teckna i nyemissionen, kan vända 

sig till Mangold Fondkommission på telefonnummer enligt ovan för information om teckning och 

betalning. 

Betalda och tecknade aktier (”BTA”) 
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear Sweden så snart detta kan ske, vilket normalt 

innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att 

inbokningen av BTA skett på tecknarens VP-konto. Betalda tecknade aktier benämns BTA på VP-

kontot till dess att nyemissionen blir registrerad hos Bolagsverket. Enligt aktiebolagslagen får under 

vissa förutsättningar del av nyemissionen registreras vid Bolagsverket. Ifall denna möjlighet till 

delregistrering utnyttjas i föreliggande emission kommer flera serier av BTA att utfärdas varvid den 
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första serien benämns ”BTA 1” i VP-systemet. BTA 1 kommer att omvandlas till aktier så snart en 

första eventuell delregistrering skett. En andra serie av BTA (”BTA 2”) kommer att utfärdas för 

teckning vilket skett vid sådan tidpunkt att tecknade aktier inte kunnat inkluderas i den första 

delregistreringen och omvandlas till aktier så snart nyemissionen slutligt registrerats vilket beräknas 

ske i slutet av vecka 10, 2014. Aktieägare vilka har sitt aktieinnehav registrerat via depå hos bank eller 

fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare. 

Handel med BTA 
Under förutsättning att NGM Nordic MTF godkänner handel med BTA så kan handel ske på NGM 

Nordic MTF tidigast från och med den 29 januari 2014 till dess att nyemissionen registrerats hos 

Bolagsverket. För det fall delregistrering av nyemissionen sker och flera serier av BTA utfärdas, kan 

dessa serier komma att handlas samtidigt. Slutlig registrering beräknas ske i slutet av vecka 10, 2014. 

Leverans av aktier 
Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av vecka 

10, 2014, omvandlas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden. Dock kan 

delregistrering av nyemissionen komma att ske hos Bolagsverket. För de aktieägare vilka har sitt 

aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare. 

Rätt till utdelning 
De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som 

infaller närmast efter det att nyemissionen registrerats vid Bolagsverket, under förutsättning att de nya 

aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på 

avstämningsdagen för sådan utdelning. 

Notering 
ASTG är ett till Euroclear Sweden anslutet avstämningsbolag vilket innebär att samtliga aktier är 

kontoförda av Euroclear Sweden. Adress till Euroclear Sweden återfinns i avsnittet ”Adresser” i 

Prospektet. Efter att emissionen avser ASTG att noteras på NGM Nordic MTF med kortnamnet ASTG 

och ISIN-kod SE0005676277, givet att erforderlig ägarspridning nås. Detta informeras om i ett 

pressmeddelande vid ett senare skede. 

Offentliggörande av utfallet av emissionen 
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats och senast omkring den 19 februari 2014 kommer 

Bolaget att offentliggöra utfallet av nyemissionen. Offentliggörandet kommer att ske genom 

pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida. 

Allmänt om teckning och tilldelning 
Styrelsen äger inte rätt att avbryta nyemissionen och har inte heller rätt att sätta ned det antal aktier 

som en teckning med stöd av specialrätter avser. Styrelsen har inte förbehållit sig rätten att dra in 

Erbjudandet permanent eller tillfälligt. Det är ej heller möjligt att dra tillbaka Erbjudandet efter det att 

handel med värdepappren inletts. Teckning av aktier är bindande. Ofullständig eller felaktigt ifylld 

anmälan kan komma att lämnas utan avseende. I det fall teckningslikvid inbetalas för sent eller är 

otillräcklig kan teckningen också lämnas utan beaktande. 

Emissionsinstitut 
Mangold Fondkommission AB, org.nr 556585-1267, är finansiell rådgivare till Bolaget och 

emissionsinstitut i samband med förestående Erbjudande samt har biträtt Bolaget i upprättandet av 

Prospektet. 
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Villkor för Teckningsoptioner av serie 2014 i sammandrag 

Allmänt 
Den 15 januari 2014 beslutade bolagsstämman för ASTG om nyemission av högst 41 789 696 

teckningsoptioner att vederlagsfritt tilldelas de som tilldelats aktier i Erbjudandet. För en nytecknad, 

betald och tilldelad aktie i Erbjudandet erhålls en Teckningsoption vederlagsfritt. Varje 

Teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie till en teckningskurs om 1,00 SEK. Genom 

utnyttjandet av Teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 1 000 000 

SEK genom emission av 41 789 696 nya aktier. Teckningsperioden för nyteckning av aktier med stöd 

av Teckningsoptionerna löper under tiden från och med den 26 maj 2014 till och med den 13 juni 

2014. 

De fullständiga villkoren för Teckningsoptionerna, som bolagsstämman beslutade om, återges i 

avsnittet Villkor för teckningsoptioner 2014 i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) i 

Prospektet. Villkoren kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.astg.se. Nedan 

följer en sammanfattning av några av de väsentliga villkoren för Teckningsoptionerna. 

Teckningsoptioner och rätt att teckna nya aktier 
Antalet Teckningsoptioner uppgår till högst 41 789 696. En (1) Teckningsoption ger innehavaren rätt 

att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 1,00 SEK. Teckning kan endast avse hel 

aktie. 

Teckning av aktier med stöd av Teckningsoption 
Teckningsperioden för nyteckning av aktier med stöd av Teckningsoptionerna löper under tiden från 

och med den 26 maj 2014 till och med den 13 juni 2014. 

Omräkning av teckningskurs m.m. 
Teckningskursen respektive det antal aktier i Bolaget som varje Teckningsoption berättigar till 

teckning av kan komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall i enlighet 

med villkoren för Teckningsoptionerna, se avsnittet ” Villkor för teckningsoptioner 2014 i Advanced 

Stabilized Technologies Group AB (publ)” i Prospektet. 

Utdelning på ny aktie 
Aktier som tecknas med stöd av Teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på 

den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos 

Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear. 

Handel i Teckningsoptionerna 
Bolaget kommer att ansöka om upptagande till handel av Teckningsoptionerna på i första hand NGM 

Nordic MTF. I det fall att NGM Nordic MTF inte godkänner Teckningsoptionerna för handel kommer 

styrelsen i Bolaget att undersöka möjligheten att Teckningsoptionerna skall kunna handlas på annat 

sätt. 

Övrigt 
Mangold Fondkommission skall för tecknares räkning teckna Teckningsoptionerna med rätt och 

skyldighet att överföra Teckningsoptionerna till dem som tecknat, tilldelats och betalat för aktier i 

Erbjudandet och i enlighet med vad som anges ovan och i övrigt i Prospektet. 

Observera att det endast är de som tecknar, tilldelas och betalar för aktier som erhåller 

Teckningsoptioner av serie 2014, inte de som i efterhand förvärvar BTA.   
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Verkställande direktören har ordet 
 

Det nybildade Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) (”ASTG”), med ursprung i 

ExeoTech Invest AB (publ) (”ExeoTech”), skall med de rörelsedrivande verksamhetsområdena från 

ExeoTech (C2SAT och AIMS) skapa förutsättningar för att stärka lönsamheten och bättre anpassa 

Bolaget till rådande marknads- och omvärldsförhållanden. Tidvis har det varit svårt för oss att slutföra 

nya affärer på grund den tidigare balansräkningen och kreditvärderingen. Den nya renodlingen av 

verksamheten till det nya bolaget ASTG skall avvärja detta hinder för framtida försäljning. 

Den nya bolagsstrukturen och nyemissionen säkerställer därmed vår förmåga att ta till vara på den 

betydande potential som nu kan realiseras som resultat av den nya strategin. Den nya strategin som 

implementerats sedan årsskiftet 2012/2013 har framgångsrikt identifierat en tydlig nisch av 

marknaden, utvecklingsprojekt, som uppvisar både stark tillväxt och begränsad konkurrens. Kärnan i 

denna strategi är att affärsområdet C2SAT tar ett totalansvar för kundspecifika utvecklingsprojekt 

baserat på C2SATs unika 4-axliga antennrobot som anpassas till kundens behov av radiolösning, och 

där AIMS IMU är en nyckelkomponent. Utvecklingsprojekt genererar genomgående tvåsiffriga 

marginaler och stabilt kassaflöde. Det är dessutom ett segment av marknaden där vi har en 

kostnadsledande ställning. 

Den fastslagna strategin har snabbt gett märkbart positivt resultat. Vår orderingång om cirka 25 MSEK 

(förra året cirka 1 MSEK) under tredje kvartalet och det faktum att Bolaget nu är engagerat i fem 

utvecklingsprojekt är tydligt bevis på detta. Att den ackumulerade orderingången per den 31 december 

uppgår till cirka 36 MSEK att jämföra med cirka 11 MSEK för motsvarande period föregående år talar 

också sitt tydliga språk. 

Jag vågar därför påstå att vi nu genomgående möts med en helt annan respons än tidigare både hos 

kunder och av konkurrenter. Vi är åter med i matchen och det faktum att vi trots våra svaga finanser 

framgångsrikt lyckats säkra upp utvecklingsprojekt med några av de mest krävande kunderna samt 

leveranser av kommersiella antenner till några mycket prestigefyllda projekt är ett tydligt bevis för att 

vår teknik och den kompetens som finns i organisationen är mycket konkurrenskraftig. 

De utvecklingsprojekt som inletts och kommer att inledas kräver en städad och stark balansräkning, 

vilket uppnås med den nya strukturen och nyemissionen. Kapitaltillskottet säkerställer 

förutsättningarna för att framgångsrikt slutföra pågående utvecklingsprojekt och stärker vår position i 

konkurrensen om framtida projekt. Det ger även omedelbara positiva resultateffekter genom 

kostnadsreduktioner, billigare rörelsekapital och påskyndade processer. Dessutom frigörs 

managementtid som kan användas för ökat fokus på försäljning. 

Vårt mål, baserat på redan ingångna utvecklingsprojekt, är att snarast uppnå en årsförsäljning på minst 

100 MSEK, positivt kassaflöde och en vinstmarginal på minst 6 %. När denna nivå etablerats, inom de 

närmaste tre åren, räknar vi med att kunna uppvisa fortsatt försäljningstillväxt om minst 30 % per år 

och en vinstmarginal som ökar till minst 10 %. 

 

Stockholm den 27 januari 2014 

 

 

Fredrik Gisle 

Verkställande direktör 

Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) 
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Affärsidé, mål och strategi 
Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) skall sträva för att uppnå en marknadsledande 

ställning för robusta kundspecifika stabiliserade antennlösningar. Detta skall uppnås genom att 

kombinera C2SATs kompetens och kunnande inom stabiliserade antennplattformar och AIMS 

kompetens inom avancerade tröghetssensorsystem. Advanced Stabilized Technologies Group AB 

(publ) skall därigenom kunna erbjuda de mest krävande kunderna tekniskt unika och kostnadseffektiva 

lösningar samt även robusta och kostnadseffektiva standardlösningar. 

Finansiella mål 
Med en stark försäljningstillväxt, där redan ingångna utvecklingsprojekt är bas, räknar ASTG med att 

inom tre år uppnå en årsförsäljning om minst 100 MSEK med en vinstmarginal om 6 % samt positivt 

kassaflöde. Från denna nivå är målet att därefter kunna uppvisa en årlig försäljningstillväxt om minst 

30 % och en vinstmarginal om 10 %. 

Målet med en försäljning om 100 MSEK baseras på ingångna utvecklingsprojekt samt förväntad 

kommersiellförsäljning. Marginalen är framräknad på den fasta kostnadsmassa Bolaget har och den 

bruttomarginal som Bolaget räknar med att uppnå. Först efter 100 MSEK fås en riktig 

multipelexpansion genom att Bolaget i begränsad omfattning behöver öka de fasta kostnaderna. 

C2SAT 

Affärsidé 
C2SAT utvecklar, producerar, marknadsför och säljer unika 4-axliga stabiliserade 

satellitkommunikationsantenner för framförallt marina applikationer i rörelse. Bolaget erbjuder både 

standardiserade och kundspecifika lösningar baserat på C2SATs unika plattform. C2SAT erbjuder 

robusta produkter för de mest krävande kunderna. 

Mål 
C2SAT skall uppnå god och stabil lönsamhet genom att vara en teknikledande nischaktör fokuserad på 

de mest krävande kunderna.  

Strategi 

C2SATs strategi består av fyra viktiga delmoment: 

1. Att ta totalansvar för kundspecifika utvecklingsprojekt, samt utvecklingsarbete baserat på att 

C2SATs antennrobot anpassas till av kunden framtagen radiolösning. Denna typ av projekt 

genererar väsentligt bättre marginaler och stabilare kassaflöde än kommersiell 

antennförsäljning. 

2. Att stärka C2SATs position på marknaden för C-bandsantenner i Sydostasien bland annat 

genom att introducera en uppgraderad version av befintlig C-bandsantenn med fokus på 

framförallt olje- och offshoreindustrin.  

3. Att stärka C2SATs position på marknaden för Ku-bandsantenner genom lanseringen av den 

nyutvecklade och väsentligt mindre 4-axliga antennroboten som även kommer att användas i 

utvecklingsprojekt.  

4. En utökad satsning på den för lönsamheten så viktiga eftermarknadsförsäljningen, det vill säga 

försäljning av service och reservdelar. 
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AIMS 

Affärsidé 
AIMS utvecklar, producerar, marknadsför och säljer avancerade tröghetssensorsystem (”IMU”) för 

mätning av rörelser i 3 dimensioner. AIMS produkter är avsedda för kommersiella applikationer, men 

skall kunna mäta sig med militär prestanda. AIMS produkter är unika och anpassade till specifika 

verksamhetsområden. 

Mål 
AIMS skall uppnå stark tillväxt och god lönsamhet genom att erbjuda produkter med bäst pris-

prestanda relation. 

Strategi 
AIMS skall samarbeta med C2SAT för att gemensamt stärka positionen på utvecklingsprojekt. AIMS 

skall fokusera på applikationer avsedda främst för marina anläggningar och gruvindustrin. Dessutom 

skall bolaget fokusera på att etablera fler partners bland systemintegratörer samt bygga upp ett nätverk 

av distributörer i Europa och Sydostasien. Utöver detta skall AIMS aktivt bearbeta 

ersättningsmarknaden, det vill säga där AIMS produkter kan ersätta dyrare IMUer i redan befintliga 

applikationer.  
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Verksamhet, teknik och marknad 
I detta kapitel beskrivs Bolagets struktur, dess verksamhet och de marknader som ASTG är verksam 

på. Bolaget har traditionellt i huvudsak verkat på de kommersiella marknaderna för stabiliserade 

antennsystem och tröghetssensorsystem, men i och med dess nya strategi identifierat en nisch i 

utvecklingsprojekt riktade mera mot den militära marknaden. Detta har varit möjligt tack vare 

C2SATs unika och robusta antennrobot och AIMS kunskaper inom tröghetssensorer (IMUer). Bolaget 

har därigenom lyckats positionera om sig från en marknad där pris har varit en hämmande faktor till en 

marknad där en av Bolagets starka konkurrensfördelar är priset.  

Kapitlet beskriver först verksamhetens historia samt Bolagets och ExeoTechs nya legala struktur, 

varefter Bolagets två olika affärsområden, det vill säga stabiliserade satellitkommunikationsantenner 

och tröghetssensorsystem, presenteras. Därefter beskrivs de utvecklingsprojekt som Bolaget för 

tillfället har, och marknaden kring dessa, då detta är ASTGs huvudfokus. Inom dessa projekt används 

både C2SATs stabiliserade antennrobot och AIMS tröghetssensorsystem. Slutligen beskrivs även den 

kommersiella marknaden för stabiliserade satellitkommunikationsantenner och tröghetssensorsystem, 

på vilka ASTGs respektive affärsområden C2SAT och AIMS även verkar. 

Historia 
ASTG kan tänkas härstamma från första början från den rekonstruktion av Magic House AB som 

genomfördes under slutet av år 2000. Bolagets tidigare verksamhet avyttrades till Magic House 

Försäljnings AB. Bolaget antog först firma ZIP Structure AB och senare under år 2005 C2SAT 

holding AB. 

Verksamheten i bolaget kom att ändras till investmentbolagsverksamhet men förvärvet av C2SAT 

communications år 2004 medförde att inriktningen av kommande investeringar fokuserades på 

teknologier som stöder utvecklingen av stabiliserade antennsystem för marina installationer. 

Under 2006 slutfördes tester av C2SATs 4-axliga antennplattform med goda resultat och en 

produktion vid dotterbolaget C2SAT Production i Söderhamn inleddes. Under hösten 2006 tillträde en 

i stort sett ny styrelse som ett resultat av att C2SAT gick från att vara ett investmentbolag till ett 

utvecklingsbolag med ett starkt fokus kring antennsystemet. 

År 2007 stod den första produkten färdig. Under 2009 genomgick bolaget en omorganisation, vilken 

bland annat ledde till att bolaget utökade sin produktion samt etablerade en säljorganisation. 

Produktionen skedde då på tre olika platser runt om i världen. Efter att Bolaget hade fått igång 

försäljningen uppstod motgångar år 2010 i form av tekniska problem i de produkter som hade 

levererats.  

År 2011 präglades av begränsad försäljning på grund av tekniska problem som bolaget drabbades av 

år 2010. Bolaget fick dock ett antal order från prestigekunder som SingTel och Star Cruises under året. 

I slutet av år 2011 förvärvades även AIMS och bolaget bytte marknadsplats till NGM Nordic MTF i 

samband med ett kostnadsreduktionsprogram. 

I januari 2012 godkändes C2SATs Ku II 1.2m antenn i enlighet med Eutelsat’s M standard för marina 

VSAT antenner. Under januari registrerades även förvärvet av AIMS hos Bolagsverket och de 

nyemitterade aktierna kunde distribueras till AIMS tidigare aktieägare. I maj, vid ordinarie 

bolagsstämma den 30 maj, omvaldes styrelseledamöterna Carl-Otto Dahlberg, Jan-Axel Näsman och 

Olof Stjernberg. Som nya styrelseledamöter valdes Henrik von Essen och Krister Mellvé. Fredrik 

Nygren, bolagets avgående VD, valdes till styrelseordförande. AIMS VD Fredrik Gisle utsågs till tf 

VD för koncernen i juni 2012. Månaden därefter bytte moderbolaget namn till ExeoTech Invest AB 

(publ). I oktober ingick AIMS ett distributionsavtal med Kenda Singapore, en väletablerad distributör 

av IMUer i regionen, med egen representation i förutom Singapore, även Malaysia, Indonesien, 

Thailand och Filipinerna. 

År 2013 började med att C2SAT första gången tog totalansvar för ett kundspecifikt utvecklingsprojekt, 

där initialfasen säkrar intäkter om cirka 3 MSEK. I augusti vann bolaget två till utvecklingsprojekt till 
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ett sammanlagt initialt ordervärde om cirka 23,6 MSEK. Ett av dessa utvecklingsprojekt avser att för 

en icke-europeisk kund utveckla en Ku-bandsantenn baserad på C2SATs P9 antennrobot och en av 

kunden specificerad radiolösning. Det andra utvecklingsprojektet avser att tillsammans med en 

europeisk systemintegratör anpassa C2SATs befintliga Ku II antenn till en sydostasiatisk kunds 

specifika krav. För ändamålet bildades i september ett nytt dotterbolag, C2SAT Communication 

Technology AB, som ansvarar för alla utvecklingsprojekt som baseras på C2SATs antennrobot.  

Legal struktur 
ASTG är ett bolag som har sitt ursprung i ExeoTech. Det nya Bolaget har skapats som ett dotterbolag 

till ExeoTech. Den verksamhet som drivs i ASTG från och med den 15 januari 2014 är till stora delar 

den samma som tidigare drevs i ExeoTech. Bolaget ägs för tillfället till 100 % av ExeoTech. 

Efter emissionen kommer ExeoTech att äga 33 % av ASTG förutsatt fullteckning, och efter 

Teckningsoptionen 20 % förutsatt fullteckning. 

I ASTG ingår idag de helägda dotterbolagen:  

1. C2SAT communications AB, som utvecklar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade 

VSAT antenner för framförallt marina installationer. 

2. C2SAT Communications Technology AB, som ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på 

C2SATs antennrobot. 

3. C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd, ett bolag bildat i Singapore som ansvarar för tillverkningen 

av C2SATs antenner samt försäljningen i Asia Pacific-regionen. Utöver detta ansvarar 

dotterbolaget även för all reservdelsförsäljning. 

4. Advanced Inertial Measurement Systems Sweden AB, som utvecklar och säljer Inertial 

Measurement Systems, tröghetssensorsystem, för mätning av rörelser i tre dimensioner. 

 

 

Figur 1: Den nuvarande koncernstrukturen för ASTG inklusive ExeoTech 

I koncernen kommer i framtiden all verksamhet som avser utvecklingsprojekt att samlas i C2SAT 

Communications Technology AB medan all kommersiell försäljning av stabiliserade 

satellitkommunikationsantenner samlas i C2SAT Asia Pacific (Pte) Ltd. C2SAT communications AB 

kommer därefter att vara ett produktägande bolag som erhåller en royalty från övriga bolag i gruppen 

för utnyttjandet av C2SATs 4-axliga antennrobot.  

Personal 
Vid Prospektets avgivande uppgick antalet anställda i Bolaget till 11 personer, varav 9 personer 

arbetar inom C2SAT communications och 2 personer inom C2SAT Asia Pacific. Totalt antal 

sysselsatta personer, inklusive konsulter, inom Bolaget uppgår till 17 personer. 
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Produkter 

Stabiliserade satellitkommunikationsantenner – C2SAT 
C2SAT utvecklar, producerar, marknadsför och säljer stabiliserade satellitkommunikationsantenner 

för framförallt marina applikationer som kräver satellitbaserad bredbandskommunikation. Bolaget 

erbjuder både standardiserade och kundspecifika lösningar baserat på C2SATs unika 4-axliga 

plattform.  

C2SATs produktportfölj består dels av standardiserade produkter såsom 2.4m C-band, 1.2m Ku II och 

Ku 130, dels OEM plattformar, P7 och P9, som framförallt används i utvecklingsprojekt där 

alternativa radiolösningar såsom C, X, Ka och Ku integreras med plattformen för kundspecifika 

lösningar. Samtliga produkter bygger på C2SATs unika 4-axliga egenskaper. C-band används mest i 

Asien men även i vissa globala tjänster medan Ku är mer en regional tjänst i bland annat Europa. X 

och Ka förekommer idag framförallt i militära lösningar.  

 
Figur 2: Ett urval av C2SAT:s produkter 

Tröghetssensorsystem – AIMS 
AIMS portfölj består av avancerade tröghetssensorsystem (IMU) för mätning av rörelser i 3 

dimensioner. AIMS produktportfölj är positionerad utifrån att kunna erbjuda ”best price to 

performance”, vilket gör AIMS IMUer attraktiva på marknaden. Produkterna är ofta unika och 

anpassade till sina specifika verksamhetsområden. De kan bland annat användas som styrningssystem 

inom marina- och motorapplikationer samt industrilösningar. Bolagets produkter är: 

 FOG är det givna valet då ett IMU (tröghetssensorsystem) med god prestationsförmåga krävs 

för exempelvis navigationsapplikationer. Den mäter rörelser i sex frihetsgrader och består av 

tre stycken fiberoptiska gyron och tre stycken MEMS-baserade accelerometrar. 

 GNAV är en helt ny fullt integrerad GPS/IMU och navigationssystem (INS), optimerad för 

navigationsapplikationer och lämpar sig väl för exempelvis användning i obemannade 

farkoster på land såväl som i luften.  

 Navigation är en IMU som kan användas för plattforms-stabilisering för fordon och båtar. 

Den är optimerad för marina applikationer såsom stabiliseringsplattformar och kontrollsystem 

för båtar. Den består av både MEMS-baserade gyron och accelerometrar. 

 Motion är optimerad för applikationer med snabba rörelser som skall kontrolleras i realtid. 

 uMotion är den minsta IMU i AIMS portföljen och lämpar sig för applikationer som skall 

kontrolleras i realtid. Även den består av både MEMS-baserade gyron och accelerometrar. 

 impactAIMS är en datalogger och mäter med vilken kraft den acceleration som 

stötar/kollisioner utsätter en produkt för i tre dimensioner. impactAIMS använder sig av tre 

stycken MEMS-baserade accelerometrar. 
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Figur 3: AIMS produkturval 

Utvecklingsprojekt 
Utvecklingsprojekt, Bolagets strategiska fokus, innebär att för kunders räkning ta fram unika 

antennlösningar baserat på C2SATs antennrobot. Därför omfattas dessa projekt oftast av 

konfidentialitetsavtal och det är först när leverans skett och kunden ger sitt medgivande som Bolaget 

kan lämna information. Bolaget är idag engagerat i fem utvecklingsprojekt. Vid bedömning av 

utvecklingsprojektens betydelse är det viktigt att notera att orderboken bara innehåller påtecknade 

avtal och/eller köporder. Således ingår inte optioner eller projekt som baseras på löpande avrop annat 

än när faktiska avrop sker. 

Marknaden 
Den marknad för utvecklingsprojekt som ASTG är verksam på består till största del av att utveckla 

skräddarsydda lösningar för militära aktörer. Som en relativt liten aktör har Bolaget möjlighet att ta 

fram lösningar på ett effektivare sätt än de större aktörerna, såsom General Dynamics, Raytheon, 

Harris, Rockwell Collins och SAAB, som oftast är mer fokuserade på att leverera större volymer för 

att nå kostnadseffektivitet. Eftersom ASTG är en relativt liten och flexibel organisation kan 

kostnadseffektivitet nås på mindre volymer, och dessutom under en kortare period än vad de större 

aktörerna har möjlighet till.  

En del av de större aktörerna, som Indra, Thales och EADS Astrium är dessutom befintliga kunder till 

ASTG och har egna befintliga antennlösningar. Dessa ligger dock i en väsentligt högre prisklass än 

ASTGs antennlösningar. De har därmed möjlighet att inkludera ASTGs kundspecifika antennlösningar 

som del av sin produktportfölj mot slutkund tillsammans med sina egna dyrare lösningar. ASTGs 

förmåga att vara kostnadseffektiv samt ha ett konkurrenskraftigt pris mot slutkund gör att ASTG 

identifierat en stark nischposition på marknaden för kundspecifika utvecklingsprojekt. Bolaget går 

därmed allt mer från en kommersiell marknad där Bolaget har problem att konkurrera med pris, till en 

marknad där en av Bolagets starkaste fördelar är dess möjlighet att erbjuda ett lägre pris än 

konkurrenterna. Jämfört med kommersiella marknaden har ASTG dessutom färre konkurrenter på 

marknaden för utvecklingsprojekt. 
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De fem pågående utvecklingsprojekten 
Av de fem utvecklingsprojekt Bolaget är engagerat inom är det två projekt som har uppnått den fas att 

Bolaget öppet kan redovisa både produkt och kund. Det ena är BAM-projektet för spanska flottan, där 

C2SAT levererat ett antennsystem baserat på C2SATs antennrobot och INDRAs X-band radiolösning. 

I det andra offentliggjorda projektet ska Bolaget för Israel Aerospace Industries utveckla en 1-meters 

antenn baserad på C2SATs antennrobot och en av kunden specificerad radiolösning. Den första fasen 

av detta projekt omfattar både framtagande av prototyp och leverans av en första serie antenner under 

en period av närmare tre år. Detta projekt skiljer sig från övriga utvecklingsprojekt genom att kunden 

redan innan prototypleverans ingått avtal om en serie leveranser. Kunden har därutöver optioner på 

ytterligare enheter. 

Bolaget har ingått avtal med en europeisk kund om att utveckla en kombinerad X/Ka-bands antenn 

baserad på av kunden framtagen reflektorlösning. Projektets första fas omfattar framtagande av två 

prototyper för test och verifiering, och kommer vara slutfört under första kvartalet 2014. Värdet på 

denna fas är cirka 3 MSEK. Vid godkänd prototyp omfattar fas två leveranser under en period på upp 

till tre år till ett uppskattat värde av cirka 18 MSEK. Ytterligare potential finns om denna 

antennlösning även accepteras av kundens samarbetspartners.  

Bolaget har tillsammans med en europeisk systemintegratör anpassat C2SATs befintliga Ku II antenn 

till en sydostasiatisk kunds specifika krav. De två första enheterna i detta projekt har levererats i 

oktober 2013 och kommer efter installation att genomgå fälttester. Vid ett positivt utfall förväntas 

därefter individuella avrop pågå under ett stort antal år. Projektet reflekteras endast i Bolagets 

orderbok vid erhållna inköpsorder för antenner.  

Bolaget har tillsammans med en partner i Asien utvecklat en kundspecifik Ku–bandsantenn. Ett antal 

olika prototyper har tagits fram och därefter genomgått omfattande tester och verifiering. Projektet 

befinner sig nu i slutfas och förväntas inom en inte allt för avlägsen framtid övergå till leveransprojekt. 

Till detta projekt skall Bolaget leverera ett antal nyckelkomponenter samt bistå med teknisk support 

och vidareutveckling av produkten. Leveranser förväntas pågå under en längre tidsperiod och kommer, 

vid ett lyckat utfall, att ha en betydande påverkan på Bolagets försäljning och resultat. 

Den kommersiella marknaden 

C2SAT 
Inmarsat, uppbyggt på L-band, är det mest utbredda systemet för kommersiell marin satellitbaserad 

kommunikation med över 200 000 installationer. Initiala investeringen i ett Inmarsat-system är lägre 

än för en stabiliserad VSAT-antenn men erbjuder samtidigt begränsad kommunikationskapacitet och 

till en väsentligt högre prisnivå. Ett röstsamtal med Inmarsat kan kosta upp till tio gånger mer och 

datakommunikation hundra gånger mer än med VSAT beroende på tjänst och avtal. (Källa: Comsys) 

Antalet installerade marina VSAT är idag cirka 15 000. VSAT kommer därför under en lång tid 

gynnas av ett teknikskifte och kommer därför uppvisa fortsatt stark volymtillväxt på över 10 % per år 

trots svag sjöfartskonjunktur. Under föregående år levererades cirka 2 800 marina VSAT terminaler, 

varav cirka 85 % var Ku- och 15 % C-band. (Källa: Comsys) 

Den marina VSAT marknaden präglas, trots stark tillväxt, av priskonkurrens inom vissa segment. 

Framförallt asiatiska tillverkare av standardprodukter, främst Ku-bandsantenner, som Intellian och 

KNS, har tagit marknadsandelar i det volymmässigt största marknadssegmentet, handelsflottan, som 

idag utgör cirka 40 % av antalet installerade terminaler. Här är också kraven på prestanda lägst och 

därför prispressen som hårdast. 

I de marknadssegment med så kallade ”high end users”, inom olje-, gas- och offshoreindustrin samt 

kryssningsindustrin, som motsvarar cirka 25 % av antalet installerade terminaler, är prisbilden däremot 

stabil och konkurrensen begränsad, då antalet operatörer och antennleverantörer som uppfyller 

slutkundernas krav är begränsat. Detta gäller även för den militära marknaden som utgör cirka 10 % av 
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antalet installerade VSAT terminaler. (Källa: Comsys) Eftersom dessa marknader inte på samma sätt 

präglas av hård priskonkurrens fokuserar Bolaget sin försäljning mot dessa marknader. 

Det pågår en konsolidering både bland operatörer/integratörer, hårdvaruleverantörer och mellan 

integratörer och hårdvaruleverantörer som innebär att de stora operatörerna blivit större och de små 

nischade operatörerna fler. Idag är cirka en tredjedel av marknaden, både till antal terminaler och 

kommunikationsintäkter, fördelat mellan ett 90-tal operatörer. Det innebär även en tydligare 

uppdelning både bland operatörer samt hårdvaruleverantörer mellan de som fokuserar på 

marknadssegment som använder VSAT för ”mission critical” kommunikation och därför ställer höga 

krav både på teknisk prestanda och service, och de som fokuserar på de marknadssegment där VSAT 

tjänster inte är kritiska såsom till exempel ”crew welfare”, där pris är det avgörande konkurrensmedlet. 

Den tudelade marknaden framgår tydligt av en jämförelse mellan KVH, en integrerad systemintegratör 

och hårdvaruleverantör, som använder sig av enklare och mindre Ku-antenner, och MTN som 

fokuserar på kryssnings- och offshoreindustrin. KVH har uppnått en marknadsandel på 13 % av 

antalet installerade VSAT terminaler men genererar bara 4 % av industrins kommunikationsintäkter, 

medan MTN med knappt 7 % av de installerade VSAT terminalerna har 18 % av industrins 

kommunikationsintäkter. En MTN VSAT terminal genererar således 8 till 10 gånger större intäkter än 

en KVH VSAT terminal. (Källa: Comsys) 

De kommersiella marknadssegment C2SAT valt att fokusera på utgör cirka 35 % av totalmarknaden 

mätt i antal terminaler, men värdemässigt en väsentligt större andel. Tillväxten för dessa segment 

förväntas därtill vara högre än för marknaden i övrigt, där antennterminaler till offshoresektorn 

förvänts växa med minst 15 % per år och marknaden för militära VSAT terminaler förväntas växa med 

mer än 20 % per år. (Källa: Comsys) 

Konkurrenter 
Marknaden domineras av ett fåtal aktörer varav de mest betydande aktörerna är i) Cobham (SeaTel) 

med cirka 50 % av marknaden, ii) KVH, en integrerad operatör och hårdvaruleverantör, med cirka 21 

% av marknaden och iii) Intellian med cirka 11 % av marknaden. C2SAT är en av ett tiotal mindre 

tillverkare av VSAT-antennsystem. Noteras skall att detta är mätt i antal enheter och inte värde. I 

dagsläget finns ett 15-tal leverantörer av Ku-bandsterminaler medan det endast finns en handfull 

leverantörer av C-bandsterminaler. Det är en väsentlig prisskillnad dels mellan C-band och Ku-

bandterminaler, dels mellan en högspecificerad Ku-bandterminal och en standardterminal.  

De flesta tillverkare från Sydostasien, till exempel Intellian och KNS, marknadsför antenner som 

baseras på samma tekniska lösning som Cobham (SeaTel) (3-axlad antenn), där det främsta 

konkurrensmedlet är pris. Det finns även vissa nischade tillverkare, såsom Schlumberger, som 

fokuserar på offshoresektorn liksom C2SAT, men som även kan ta fram kundspecifika lösningar 

baserade på den unika robottekniken.  

Den största skillnaden mellan C2SATs antenn och övriga antennleverantörers system är att den nyttjar 

4 axlar medan de flesta övriga system baseras på en 3-axlad lösning. Detta gör att C2SATs antenn dels 

ger ett stabilare och större rörelsemönster, dels är robustare och mer lämpad för de kärvaste miljöer. I 

de marknadsnischer C2SAT valt att fokusera på är det framförallt Cobham och Orbit (10 % av 

marknaden) som är att betrakta som konkurrenter. 

AIMS 

Marknad och konkurrenter 
Den globala IMU-marknaden uppskattas idag vara värd cirka 2,5 – 3,0 miljarder USD per år och 

domineras av militära applikationer. Även om kommersiella IMU-applikationer börjat få fotfäste inom 

allt fler områden, såsom inom den marina industrin, sjukvården, fordonsindustrin och konsumentvaror, 

så beräknas fortsatt militära applikationer utgöra nästan 90 % av marknaden. 
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Det finns idag ett flertal konkurrerande teknologier där RLG och FOG-baserade system dominerar. På 

sistone har den snabba utvecklingen av MEMS-teknologin dock haft en stor inverkan på IMU-

marknaden, dels avseende möjligheten att bredda marknaden till applikationer där kostnaderna tidigare 

var en hindrande faktor, dels avseende konkurrenssituationen. Ytterligare en viktig faktor som 

påverkar IMU marknaden och dess aktörer är betydelsen av exportrestriktioner.  

Den totala IMU-marknaden förväntas växa med cirka 6 – 7 % per år under de närmaste fem åren. Icke-

militära applikationer förväntas dock kunna växa minst tre gånger snabbare än totalmarknaden, det vill 

säga med 15 – 20 % per år.  

IMU-marknaden domineras av amerikanska bolag verksamma inom framförallt försvarsindustrin, 

såsom Honeywell, Northrop Grumman och Kearfott, men även vissa europeiska aktörer, såsom 

Thales. De flesta marknadsledande IMU-leverantörer är idag beroende av befintliga militära kunder, 

vilket gör att deras produktportföljer huvudsakligen är utvecklade för militära ändamål och därför 

behäftade med exportrestriktioner. Detta faktum innebär dessutom att dessa leverantörer helst inte vill 

ta risken av att hamna i en potentiell intressekonflikt med befintliga kunder. Konkurrensen på 

marknaden för nya kommersiella IMU-applikationer är således begränsad från de väletablerade IMU-

leverantörerna vilket gör det möjligt för nya mindre aktörer att ta sig in på nya marknader och nya 

applikationsområden.  
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Finansiell information i sammandrag 
I detta prospekt presenteras finansiell historik av ExeoTech-koncernen. Detta görs för att ge potentiella 

investerare den bästa möjliga uppfattningen av den verksamhet som ASTG idag driver. Bolaget har per 

2014-01-15 förvärvat 100 procent de fyra dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Asia 

Pacific (Pte) Ltd, AIMS AB, och C2SAT Communication Technology AB. Dessa fyra dotterbolag 

svarade under åren 2012 och 2013 för 90-99 procent av intäkter respektive för 74-76 procent av resultat 

efter skatt för ExeoTech. Balansomslutningen avseende de bolag som nu ingår i Bolaget svarade för 98 

procent av ExeoTech per den 31 december 2012, och 96 procent per den 30 september 2013. 

Nedanstående finansiella information i sammandrag avseende verksamhetsåren 2010, 2011 samt 2012 är 

hämtade ur ExeoTechs koncernräkenskaper. Avsnittet bör läsas tillsammans med avsnittet 

”Kommentarer till den finansiella utvecklingen”, ExeoTechs delårsrapport för perioden 2013-01-01 till 

2013-09-30, samt ExeoTechs reviderade koncernräkenskaper med tillhörande noter och 

revisionsberättelser, vilka är införlivade genom hänvisning. Årsredovisningarna och delårsrapporterna 

som sammanfattas i detta avsnitt är upprättade enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 

allmänna råd. I de fall det saknas ett allmänt råd från bokföringsnämnden har i förekommande fall 

vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. I årsredovisningen år 2010 tillämpades 

IFRS, men dessa finansiella tal har justerats enligt till Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 

allmänna råd, enligt justeringar i årsredovisningen för 2011. ExeoTechs revisor har granskat 

årsredovisningarna, men inte den senaste delårsrapporten. 

ASTGs årsredovisning för 2013 har även upprättats och är införlivad genom hänvisning i detta Prospekt. 

Bolaget hade under år 2013 ingen verksamhet. 

Resultaträkning 

(Belopp i MSEK) 
2013-01-01 - 
2013-09-30 

2012-01-01 - 
2012-09-30 2012 2011 2010 

Rörelsens intäkter       
  Nettoomsättning 8,0 6,8 9,8 6,2 20,9 

Övriga rörelseintäkter 0,2 0,0 0,0 0,4 6,5 

Summa rörelseintäkter 8,2 6,8 9,8 6,6 27,3 

 
  

 
  

  Rörelsens kostnader   
 

  
  Råvaror och förnödenheter - - -7,8 -7,3 -25, 

Övriga externa kostnader - - -13,2 -11,6 -20,6 
Personalkostnader - - -13,4 -18,9 -22,6 
Övriga rörelsekostnader - - -0,2 -0,7 -0,6 

Summa rörelsekostnader -23,7 -25,1 -34,6 -38,4 -68,8 

EBITDA -15,5 -18,3 -24,8 -31,8 -41,5 

 
  

 
  

  Avskrivningar -9,1 -9,1 -12,2 -18,5 -5,7 

Rörelsens resultat -24,6 -27,4 -37,0 -50,3 -47,2 

 
  

 
  

  Resultat från finansiella investeringar   
 

  
  Resultat från andelar i dotterföretag - - 0,0 0,0 0,0 

Realisationsförlust vid försäljning av andelar - - 0,0 0,0 0,0 
Ränteintäkter och liknande poster - - 0,4 0,2 0,2 
Räntekostnader och liknande poster - - -6,9 -4,7 -0,7 

Summa finansiella investeringar -6,0 -4,9 -6,4 -4,5 -0,5 

 
  

 
  

  Resultat före skatt -30,6 -32,3 -43,4 -54,7 -47,7 

 
  

 
  

  Skatt på periodens resultat   
 

      

Periodens resultat -30,6 -32,3 -43,4 -54,7 -47,7 
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Balansräkning 
(Belopp i MSEK) 2013-09-30 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 

TILLGÅNGAR     
  

 
    

  Anläggningstillgångar     
  Immateriella anläggningstillgångar        

  Goodwill   15,7 22,2 12,5 
Balanserade utgifter   26,6 28,5 24,0 
Patent och licenser   0,3 0,6 0,2 

Summa immateriella tillgångar   34,7 42,6 51,3 36,6 
         

  Materiella tillgångar        
  Maskiner, anläggningar och inventarier     3,5 4,4 5,0 

Summa materiella anläggningstillgångar   2,7 3,5 4,4 5,0 
         

  Finansiella tillgångar        
  Andelar i koncernföretag     
  Andelar i intresseföretag och placeringar   0,6   1,7 

Summa finansiella tillgångar  0,6 0,6 0,0 1,7 
          

Summa anläggningstillgångar    38,0 46,7 55,7 43,3 

             
Omsättningstillgångar         

  Varulager   16,5 17,8 15,8 
Kortfristiga fordringar     

  Kundfordringar   1,3 4,7 7,5 
Skattefordran   0,0 

  Fordringar på koncernföretag     
  Övriga fordringar   0,6 2,5 9,0 

Förutbetalda kostnader   0,5 0,4 0,6 

Summa kortfristiga fordringar 20,4 19,1 25,4 32,9 

 
    

  Kassa och bank   0,0 0,3 3,6 0,5 

Summa omsättningstillgångar 20,4 19,4 28,9 33,3 

         
 

  

SUMMA TILLGÅNGAR    58,4 66,0 84,6 76,6 
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(Belopp i MSEK) 2013-09-30 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 

EGET KAPITAL     
  

 
    

  Bundet eget kapital     
  Aktiekapital         33,1 12,5 81,0 

Inbetalat ej registrerat aktiekapital     
  Bundna reserver   19,3 30,5 163,5 

Reservfond*     
  Summa bundet eget kapital   52,4 42,9 244,5 

 
    

  Fritt eget kapital     
  Fria reserver   -11,3 27,3 -154,9 

Balanserade medel     
  Årets resultat        -43,4 -55,0 -47,7 

Summa fritt eget kapital   -54,8 -27,7 -202,6 

 
    

  Summa eget kapital -16,8 -2,4 15,2 41,9 

*korr i jämförelsekolumn     
  

 
    

  Avsättningar     
  Övriga avsättningar     
  

 
    

  SKULDER     
             
  Långfristiga skulder          
  Konvertibla förlagslån   21,1 36,1 

 Kreditinstitut       4,3 7,8 7,6 

Summa långfristiga skulder     12,8 25,3 43,8 7,6 

 
    

             
  Kortfristiga skulder          
  Kreditinstitut   5,5 3,1 5,2 

Checkräkningskredit   3,5 3,4 2,3 
Leverantörsskulder        11,7 11,8 10,7 
Skatteskuld    0,1 

 Övriga kortfristiga skulder       12,9 1,6 2,3 
Upplupna kostnader   9,5 5,6 6,7 

Summa kortfristiga skulder     62,4 43,1 25,6 27,1 
           

  Summa skulder  75,2 68,4 69,4 34,7 

 
    

  Summa eget kapital och skulder 58,4 66,0 84,6 76,6 

           
  

 
    

  STÄLLDA SÄKERHETER        15,0 15,9 16,9 
ANSVARSFÖRBINDELSER         Inga Inga Inga 
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Kassaflödesanalys 

(Belopp i MSEK) 
2013-01-01 - 
2013-09-30 

2012-01-01 - 
2012-09-30 2012 2011 2010 

Den löpande verksamheten   
 

  
  Resultat före finansiella poster     

 
-37,0 -50,3 -45,9 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet   
 

  
 

0,5 
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar   

 
12,2 18,5 4,5 

Försäljning dotterbolagsandelar   
 

-0,1 
  Erhållen ränta   

 
0,0 0,0 0,0 

Erlagd ränta   
 

-5,9 -1,9 -0,6 
Omräkningsdifferenser   

 
  -0,3 

 Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 

  
-30,8 -34,0 -41,6 

 
  

 
  

  Förändring i rörelsekapitalet   
 

  
  Förändring av varulager   

 
1,2 -2,0 -2,2 

Förändring av kortfristiga fordringar   
 

4,4 8,5 -6,3 
Förändring av kortfristiga skulder   

 
20,0 -4,3 9,0 

Förändring av rörelsekapital   25,6 2,3 0,5 

 
  

 
  

  Kassaflöde från den löpande verksamheten  -0,2 -10,2 -5,2 -31,7 -41,2 
         

 
  

  Investeringsverksamheten   
 

  
  Investeringar i dotterbolag   

 
  

  Försäljning/Köp andelar i intressebolag   
 

-0,6 0,6 
 Minskning/Ökning i finansiella 

anläggningstillgångar   
 

  
 

-0,3 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar   

 
-0,3 

 
-3,9 

Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar   

 
-2,2   -5,7 

Kassaflöde investeringsverksamheten -0,5 -0,5 -3,2 0,6 -9,9 

 
  

 
  

  Finansieringsverksamheten         
 

  
  Upptagna lån   

 
5,0 36,1 16,3 

Erhållna kapitaltillskott   
 

0,3 
  Amortering av lån och krediter   

 
  -0,6 -1,2 

Emissionskostnader   
 

-0,2 -1,2 -8,1 
Nyemission   

 
  

 
38,9 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,4 7,8 5,1 34,2 45,9 
         

 
  

  Förändringar likvida medel -0,3 -2,9 -3,2 3,1 -5,1 
         

 
  

  Likvida medel vid periodens början    0,3 3,6 3,6 0,5 5,6 

Likvida medel vid periodens slut    0,0  0,7 0,3 3,6 0,5 
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Nyckeltal & definitioner på nyckeltal 
  2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 

Marginaler   
  Rörelsemarginal, % neg neg neg 

Vinstmarginal, % neg neg neg 

Räntabilitetsmått   
  Räntabilitet på sysselsatt kapital, % neg neg neg 

Räntabilitet på eget kapital, % neg neg neg 

Kapitalstruktur   
  Eget kapital -2,4 MSEK 15,2 MSEK 41,9 MSEK 

Soliditet, % -4 % 18 % 55 % 

Medarbetare   
  Genomsnittligt antal anställda 10 12 23 

Data per aktie    

Utdelning per aktie - - - 

 

Marginaler 

Rörelsemarginal, % 
Rörelseresultat i procent av totala intäkter. 

Vinstmarginal, % 
Resultat efter finansnetto i procent av totala intäkter. 

Avkastningsmått 

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Genomsnittligt 

sysselsatt kapital har beräknats som ingående plus utgående sysselsatt kapital dividerat med två. 

Räntabilitet på eget kapital, % 
Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Genomsnittligt eget kapital har beräknats som 

ingående plus utgående eget kapital dividerat med två. 

Kapitalstruktur 

Eget Kapital, MSEK 
Eget kapital vid periodens slut. 

Soliditet, % 
Eget kapital inklusive minoritet i procent av balansomslutningen. 

Medarbetare 

Genomsnittligt antal anställda, st 
Genomsnittligt antal anställda för perioden. 

Data per aktie 

Utdelning per aktie 
Utdelning av kapital per aktie 
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Avvikelser från standardutformningen av revisionsberättelser 
Följande revisionsberättelser gällande ExeoTech Invest AB (publ) årsredovisning som avviker från 

standardutformningen har getts ut under åren 2010, 2011 och 2012. 

Årsredovisningen 2012: Upplysning av särskild betydelse 
Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på beskrivningen av 

finansiering och likviditet som framgår av förvaltningsberättelsen i avsnitt ”framtidsutsikter” på sidan 

7 i årsredovisningen. Där framgår att bolaget är fortsatt beroende av att finansiering kan erhållas från 

ägarna. Ovanstående förhållanden utgör, enligt vår bedömning, en förutsättning för fortsatt drift. 

Finansieringen utgör även en förutsättning för att bolaget skall upprätthålla det bokförda värdet på 

immateriella tillgångar i koncernen samt aktier i dotterbolag redovisade i moderbolaget. 

Årsredovisningen 2011: Upplysning av särskild betydelse 
Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på beskrivningen av 

finansiering och likviditet som framgår av förvaltningsberättelsen i avsnitt ”framtidsutsikter” på sidan 

5 i årsredovisningen. Där framgår att C2SAT är beroende av att extern finansiering kan erhållas från 

ägarna samt att omsättningstillgångar realiseras. Ovanstående förhållanden utgör, enligt vår 

bedömning, en förutsättning för att bolaget ska kunna fortsätta sin verksamhet. Finansieringen utgör 

även en förutsättning för att bolaget skall kunna upprätthålla de bokförda värdet på immateriella 

tillgångar i koncernen samt aktier i dotterbolag redovisade i moderbolaget. 

Årsredovisningen: 2011 Anmärkning 
Utan att det påverkar våra uttalanden ovan har vi noterat att bolaget vid ett tillfälle betalat skatter och 

avgifter för sent, det har dock inte orsakat bolaget någon skada utöver dröjsmålsräntor om 720 kronor. 

Årsredovisningen 2010: 
Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på beskrivningen av 

finansiering och likviditet som framgår av förvaltningsberättelsen på sidan 26–29 i årsredovisningen. 

Som framgår där är finansieringen av verksamheten beroende av att C2SAT kan realisera de 

utestående omsättningstillgångarna och att kundorder erhålls enligt plan men även att ägarna fortsatt 

tillskjuter kapital. Ovanstående förhållanden utgör, enligt vår bedömning, en förutsättning för att 

bolaget ska kunna fortsätta sin verksamhet. 
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Kommentarer till den finansiella utvecklingen 

Översiktliga väsentliga redovisningsprinciper 
Tillämpade redovisningsprinciper i koncernredovisningen och moderbolagets redovisning 

överensstämmer med årsredovisningslagen och god redovisningssed i Sverige. Bolaget tillämpar 

årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd för moderbolaget samt 

Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00 för koncernen. 

Eget kapital och skuldsättning 
Nedanstående tabeller illustrerar nettoskuldsättningen samt eget kapital i ASTG AB, uppdelat i 

kortfristiga och långfristiga räntebärande skulder, per den 31 december 2013. Med kortfristiga skulder 

avses skulder som förfaller inom ett år. Tabellerna har inte varit föremål för granskning eller revision 

av Bolagets revisor.  

Som även ses från Finansiell information i sammandrag så minskade det egna kapitalet i ExeoTech 

starkt mellan åren 2010 och 2012, med 64 % år 2011 och 115 % år 2012. Dock bestod skulderna år 

2011 och 2012 till 52 % respektive 31 % av konvertibla företagslån. 

Nettoskuldsättning (MSEK) Per 2013-12-31 

A) Kassa 1,3 

B) Likvida medel 0,0 

C) Lätt realiserbara värdepapper 0,0 

D) Summa Likviditet A+B+C 1,3 

E) Kortfristiga fordringar 0,0 

F) Kortfristiga bankskulder 3,1 

G) Kortfristig del av långfristiga skulder 0,0 

H) Andra kortfristiga skulder 18,3 

I) Summa Kortfristiga skulder F+G+H 21,4 

J) Netto kortfristig skuldsättning I-E-D 20,1 

K) Långfristiga banklån 0,0 

L) Emitterade obligationer 0,0 

M) Andra långfristiga skulder 0,0 

N) Långfristig skuldsättning K + L + M 0,0 

O) Nettoskuldsättning N + J 20,1 
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Eget kapital och skulder (MSEK) Per 2013-12-31 

Summa kortfristiga skulder 21,4 

Mot borgen 3,11 

Mot säkerhet 0 

Blancokrediter 18,3 

Summa långfristiga skulder 0,0 

Mot borgen 0,0 

Mot säkerhet 0,0 

Blancokrediter 0,0 

Summa eget kapital 67,4 

Aktiekapital 0,5 

Reservfond 0,0 

Andra reserver 66,9 

Finansiell ställning och kapitalstruktur 
Eget kapital i ASTG per den 31 december 2013 uppgick till 67,4 MSEK, vilket motsvarar en soliditet 

om 75,9 %. ExeoTechs finansiella situation har under hela den historiska perioden från och med 2010 

försämrats i och med att verksamheten gjort förlust under samtliga år under denna period. Därmed har 

det egna kapitalet, och även soliditeten, minskat. 

Väsentliga händelser 
Under innevarande år, det vill säga perioden från den 1 januari 2014 till dag för Prospektet, har 

följande händelser inträffat som väsentligen påverkar Bolagets verksamhet och ekonomiska ställning. 

Den 15 januari 2014 förvärvade Bolaget bolagen C2SAT communications AB, C2SAT 

Communications Technology AB, Advanced Inertial Measurements Systems Sweden AB och C2SAT 

Asia Pacific Ltd från ExeoTech. Köpeskillingen uppgick till 76,6 MSEK. Beskrivning av de 

förvärvade bolagens respektive verksamheter återfinns i Prospektet bland annat under avsnitt 

”Verksamhet, teknik och marknad”. En extra bolagsstämma i Bolaget beslutade att genomföra de 

nyemissioner som Prospektet beskriver. 

Rörelsekapital 
ASTGs befintliga rörelsekapital är inte tillräckligt för de aktuella behoven för den kommande 

tolvmånadersperioden. Styrelsen bedömer att det befintliga rörelsekapitalet räcker i cirka tre månader 

från Prospektets avgivande.  

Bolaget uppskattar det totala likviditetsunderskottet till cirka 8,5 MSEK. Styrelsens plan för att 

anskaffa tillräckligt kapital för ökad rörelsekapitalbindning och investeringar under de kommande tolv 

månaderna är Erbjudandet om cirka 41,8 MSEK, vilken beräknas ge Bolaget en likviditetsförstärkning 

om cirka 10,8 MSEK efter kvittningar (det vill säga en fordringsägare byter sin fordran mot aktier i 

Bolaget) och betalning av kortfristiga lån, samt före emissionskostnader. Resterande likvid, uppgående 

till 5,5 MSEK efter emissionskostnader, samt det förskott av kunder om 4,5 MSEK som görs möjlig 

via det kapital som tillkommer via Erbjudandet, bedöms vara tillräckligt för att täcka det kapitalbehov 

ASTG har för de kommande tolv månaderna. Kassaflödet bedöms vara positivt under de kommande 

tolv månaderna utifrån redan ingångna utvecklingsprojekt, där en stor del av utvecklingskostnaderna 

redan är tagna och betalningar erhålls först vid leverans. 

                                                      
1
 De kortfristiga skulderna mot borgen är banklån, var Gästrike Invest AB och ExeoTech Invest AB (publ) är 

borgensmän. Gästrike Invest AB står i borgen för ett belopp om upp till 6 MSEK, och ExeoTech Invest AB 

(publ) om ett obegränsat belopp. 
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Skulle Erbjudandet inte fulltecknas, även om det är fullt garanterat, och kassaflödet inte utvecklas 

enligt styrelsens förväntningar räknar Bolaget med att fortsatt kunna finansiera sig dels genom lån från 

huvudägarna, dels genom att använda factoring för utvecklingsprojekt. Detta är dock inte optimalt då 

rörelsekapitalet blir begränsat, räntekostnaderna höga och det finns en stor risk för förseningar och 

kostnadsökningar. Därmed skulle styrelsen få göra bedömningen om det är möjligt med ytterligare en 

nyemission.  

Nettoomsättning 
Från år 2010 till år 2011 sjönk nettoomsättningen i ExeoTech med 70 % från 20,9 MSEK till 6,2 

MSEK. År 2012 ökade nettoomsättningen med 59 % till 9,2 MSEK.  

Rörelseresultat 
Rörelseresultatet sjönk aningen från år 2010 från -47,2 MSEK till -50,3 MSEK år 2011. Det låga 

resultatet belastades speciellt av ned- och avskrivningar av engångskaraktär om cirka 19 MSEK. I och 

med detta förbättrades rörelseresultatet med 26 % till -37,0 MSEK år 2012. 

Kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten har under den finansiella historien alltid varit negativ, 

vilket beror på att verksamheten till dags dato varit förlustbringande. År 2010 var kassaflödet -41,2 

MSEK, och har åren därefter förbättrats med 23 % respektive 84 %, vilket betyder att det år 2012 var -

5,2 MSEK. År 2012 var dock förändringen i rörelsekapitalet 25,6 MSEK, vilket till största del berodde 

på en förändring av kortfristiga skulder på 20 MSEK. Per den 30 september 2013 var kassaflödet -0,2, 

vilket även beror mycket på en ökning i kortfristiga skulder, i form av lån från huvudägarna. 

Förbättringen av kassaflöde mellan åren 2010 och 2012 beror också mycket på att kostnaderna 

minskades, speciellt på personalsidan. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten var -9,9 MSEK år 2010, varav 57 % bestod av 

investeringar i immateriella anläggningstillgångar, och 39 % av investeringar i materiella 

anläggningstillgångar. År 2011 gjordes inte så mycket investeringar, vilket ledde till att kassaflödet 

från investeringsverksamhet var nästan obefintlig. År 2012 ökade detta negativa kassaflöde till -3,2 

MSEK, varav 70 % kom från investeringar i immateriella anläggningstillgångar. 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten var starkast år 2010 då en nyemission om 38,9 MSEK 

gjordes, vilket bestod av 85 % av ett kassaflöde om 45,9 MSEK det året. År 2011 minskade 

kassaflödet från finansieringsverksamhet med 25 % till 34,2 MSEK. Detta kassaflöde bestod av 

upptagna lån. År 2012 minskade kassaflödet med 85 % till 5,1 MSEK, vilket också nästan endast 

bestod av upptagna lån. Under år 2013 kom det positiva kassaflödet från emittering av konvertibler 

med företrädesrätt om 1,4 MSEK. En stor del av detta positiva kassaflöde slogs dock ut av diverse 

kapitalanskaffningskostnader. 

Investeringar 
Materiella investeringar år 2010 uppgick till 3,9 MSEK och utgjordes främst av investeringar i 

produktionslokaler och utrustning hos ExeoTechs produktionspartner i Singapore. Balanserade 

kostnader för Forskning och undersökning (”FoU”) uppgick till 5,6 MSEK, och utgjordes av 

utvecklingskostnader för en ny KU-reflektor samt en uppgradering av befintlig C-reflektor. 

År 2011 uppgick materiella investeringar och balanserade FoU kostnader till 0 MSEK. 

År 2012 uppgick materiella investeringar till 0,3 MSEK, vilket avser diverse och balanserade FoU 

kostnader som 0uppgick till 1,8 MSEK och avser främst kostnader i samband med AIMS framtagande 

av en integrerad IMU med GPS. 

Fram till den 30 september 2013 uppgick materiella investeringar till 0 MSEK medan balanserade 

kostnader för FoU uppgick till cirka 0,8 MSEK. Detta avser kostnader för pågående 

utvecklingsprojekt för kunder som ännu inte fakturerats. Investeringar som nu görs i Bolaget avser 

dels materiella anläggningstillgångar såsom maskiner och inventarier men också immateriella 
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anläggningstillgångar som främst består av aktiveringar av utvecklingsutgifter för olika projekt i 

ASTG.  

ASTG har för tillfället inga pågående eller planerade större investeringsprojekt. 

Valutaexponering 
ASTG har en exponering i utländsk valuta. De kostnader som betalas i SEK är bland annat löner och 

hyra. Stor del av övrig verksamhet sker i SGD, USD och EUR. Bolagets bruttoresultat är dock säkrat 

naturligt i och med att intäkter och de kostnader som är hänförliga till dessa intäkter för det mesta är i 

samma valuta. 

Tendenser och väsentliga händelser under 2014 
ASTG befinner sig på en konkurrensutsatt marknad. I en satsning på fortsatt tillväxt är nya produkter 

och lösningar en nödvändighet. Bolaget kommer under året att fortsätta satsa på att ytterligare stärka 

marknadspositionen och uppnå högre lönsamhet. ASTG känner inte till några tendenser, 

osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas 

ha en väsentlig inverkan på Bolagets affärsutsikter under innevarande år. ASTG känner heller inte till 

några offentliga, ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska eller andra politiska åtgärder som, 

direkt eller indirekt, väsentligt påverkat eller väsentligt skulle kunna påverka Bolagets verksamhet. 

Inga väsentliga förändringar har inträffat avseende Bolagets finansiella ställning eller ställning på 

marknaden sedan den senast offentliggjorda delårsrapporten. 
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Proformaredovisning 

Ändamål för proformaredovisning 

Den 15 januari 2014 förvärvade ASTG, ett helägt dotterbolag till ExeoTech, samtliga utestående aktier 

i bolagen C2SAT Communications Technology AB, C2SAT communications AB, Advanced Inertial 

Measurement Systems AB och C2SAT Asia Pacific (Pte) Ltd i Singapore. Dessa fyra bolag var 

tidigare helägda dotterbolag till ExeoTech. I samband med förvärvet övertar ASTG även delar av 

ExeoTechs lånefinansiering och skulder samt fordringar mot de förvärvade dotterbolagen. 

Förvärvet har en direkt påverkan på framtida resultat, finansiell ställning och kassaflöden för ASTG. 

Efter beslut på extra bolagsstämma den 15 januari 2014, ersätter ASTG delar av koncernens 

finansiering med eget kapital. Det kommer ske genom en nyemission om 41,8 MSEK där aktieägarna i 

ExeoTech har företrädesrätt. Proformaredovisningen avser att redovisa den hypotetiska påverkan som 

förvärvet får på ASTGs framtida resultat och finansiella ställning. Ändamålet med 

proformaredovisning är att redovisa hur balansräkningen hade sett ut om förvärvet och de 

transaktioner som är direkt hänförliga till detta hade genomförts per den 30 september 2013 respektive 

hur resultaträkningen för perioden 1 januari till 30 september 2013 hade sett ut om förvärvet och de 

transaktioner som är direkt hänförliga till detta hade genomförts per den 1 januari 2013. 

Proformaredovisningen är till sin natur avsedd att beskriva en hypotetisk situation och tjänar således 

inte till att beskriva ASTGs faktiska resultat eller finansiella ställning. Den är inte heller representativ 

för hur verksamhetsresultatet kommer att se ut i framtiden. Investerare bör vara försiktiga med att 

lägga för stor vikt vid proformaredovisningen.  

Förutsättningar 
Den finansiella informationen för proformaredovisningen är hämtad dels från den delårsrapport för 

niomånadersperioden 1 januari – 30 september 2013 som ExeoTech har offentliggjort, dels från den 

för prospektet och ASTG AB särskilt framtagna Delårsrapporten för perioden 25 september – 30 

september 2013. Delårsrapporterna är upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen och 

Bokföringsnämndens allmänna råd. Rapporterna har inte varit föremål för översiktlig granskning av 

bolagets revisor. 

Förvärvet 
ExeoTech har överlåtit samtliga aktier av berörda dotterbolag till ASTG. Förvärvet av aktierna skedde 

till bokförda värden i ExeoTech-koncernen.   

Förvärvet av dotterbolagens tillgångar och skulder har skett till bokförda värden i ExeoTech-

koncernen. Koncernmässiga övervärden i form av goodwill och balanserade utvecklingskostnader 

övertogs således enligt koncernvärdemetoden.  

Tillgångar och skulder i ExeoTech som övertogs i samband med förvärvet av aktier i dotterbolag, 

skedde även de till bokförda värden i ExeoTech-koncernen.  

Affärens syfte är att omfördela och renodla verksamheterna inom ExeoTech-koncernen.  Efter 

förvärvet omfattar ASTG-koncernen moderbolaget Advanced Stabilized Technologies AB (publ) samt 

de helägda dotterbolagen C2SAT Communications Technology AB, C2SAT communications AB, 

Advanced Inertial Measurement Systems AB och C2SAT Asia Pacific (Pte) Ltd i Singapore. ASTG 

kommer bedriva verksamhet inom utveckling och försäljning av satellitantenner. Den kvarvarande 

verksamheten i ExeoTech omfattar investeringsverksamhet i mindre teknologiorienterade företag. 
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Finansiering av den nya koncernen 

ASTGs förvärv av de fyra dotterbolagen finansierades med säljarrevers. Reversen reglerades genom 

att ExeoTech lämnade ett aktieägartillskott på motsvarande belopp till ASTG. Nettotillskottet i ASTG-

koncernens eget kapital uppgår till 4,3 MSEK.  

Redovisningsprinciper 
Proformaredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna 

råd vilka är samma redovisningsprinciper som ExeoTech tillämpar i sin finansiella rapportering. 

ASTG har valt att tillämpa samma redovisningsprinciper som grund för sin finansiella rapportering. 

Proformajusteringar 
I proformaredovisningen ingår de justering som krävs för att presentera en bild över ASTGs framtida 

resultat och finansiella ställning, med tillämpning av de redovisningsprinciper som anges ovan. Det 

resultat, tillgångar och skulder som framgent kommer ingå i ASTGs finansiella rapporter 

överensstämmer i allt väsentligt med det resultat samt de tillgångar och skulder som tidigare ingick i 

ExeoTech. Av det skälet har styrelsen valt att presentera justeringar utifrån koncernperspektivet och 

särredovisa de delar som framåtriktat inte ingår i ASTG-koncernen.  

De proformajusteringar som redovisas i resultaträkningen är i sin helhet hänförliga till ExeoTechs 

resultat 1 januari – 30 september 2013.  

På samma sätt är de proformajusteringar som redovisas i balansräkningen i sin helhet hänförliga till 

ExeoTechs balansräkning per den 30 september 2013. Då förvärvet skett till bokförda värden så 

redovisas tillgångar och skulder i ASTG till det värde som de redovisats till i ExeoTech per den 30 

september 2013. 
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Proforma resultaträkning för perioden 1 januari – 30 september 2013 
 

MSEK ASTG AB 
ExeoTech 

koncern 
Not till 

proforma 
Proforma 

justeringar 
ASTG AB efter 

justeringar 

Nettoomsättning 0,0 8,0 
 

0,0 8,0 

Kostnad sålda varor 0,0 -5,0 
 

0,0 -5,0 

Övriga externa kostnader 0,0 -8,6 
 

2,2 -6,4 

Personalkostnader 0,0 -9,9 
 

0,5 -9,4 

Avskrivningar/Nedskrivningar 0,0 -9,1 
 

0,1 -9,0 

RÖRELSERESULTAT 0,0 -24,6   2,8 -21,8 

Resultat från andelar i intresseföretag 0,0 -0,1 
 

0,1 0,0 

Finansiella intäkter 0,0 0,0 
 

0,0 0,0 

Finansiella kostnader 0,0 -5,9 
 

4,5 -1,4 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 0,0 -30,6   7,4 -23,2 

Omräkningsdifferenser 0,0 0,0   0,0 0,0 

RESULTAT FÖRE SKATT 0,0 -30,6   7,4 -23,2 

Skatt 0,0 0,0   0,0 0,0 

RESULTAT FÖR PERIODEN 0,0 -30,6 1 7,4 -23,2 

1) Ovan framgår de resultatposter som genom förvärv av dotterbolag från ExeoTech övergår i ASTGs ägo. 
Resultatposterna visar hur resultaträkningen i ASTG skulle ha sett ut om förvärven gjorts 1 januari 2013. 
Justeringsposterna avser de intäkter och kostnader som härrör från icke förvärvade dotterbolag och som 
härigenom skulle ha tillhört ExeoTech-koncernen. De kostnader som inte har tagits över är bland annat 
kostnader för konsulter, styrelse, revision och kostnader som är förknippade med ExeoTechs notering av sin 
aktie. Även lön och ansvarsförsäkring till styrelsen samt avskrivningar av utvecklingskostnader och materiella 
anläggningstillgångar knutna till företag som inte ingår bland de förvärvade företagen återfinns här. I 
finansnettot har justering för resultat från intressebolag liksom räntekostnader knutna till konvertibellån gjorts 
då dessa poster inte avser ASTG. 
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Proforma balansräkning för perioden 1 januari – 30 september 2013 

MSEK ASTG AB 
ExeoTech 

Koncern 
Not till 

proforma 
Proforma 

justeringar 
ASTG AB efter 

justeringar 

Immateriella anläggningtillgångar:   
  

  
  - Balanserade utgifter för utveckling 0,0 24,2 2 -0,6 23,6 

 - Goodwill 0,0 10,4 2 0,0 10,4 

 - Patent- och licenser 0,0 0,1 2 0,0 0,1 

Materiella anläggningstillgångar 0,0 2,7 2 -0,1 2,6 

Finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,6 2 -0,6 0,0 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 0,0 38,0   -1,3 36,7 

Varulager 0,0 12,6 2 -0,1 12,5 

Kundfordringar 0,0 6,0 
 

0,0 6,0 

Övriga kortfristiga fordringar  0,0 0,9 2 0,3 1,2 

Förutbetalda kostnader 0,0 0,9 
 

0,0 0,9 

Likvida medel 0,0 0,0 
 

0,0 0,0 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 0,0 20,4   0,2 20,6 

SUMMA TILLGÅNGAR 0,0 58,4   -1,1 57,3 

Eget kapital 0,0 -16,8 3 21,1 4,3 

Långfristiga låneskulder 0,0 12,8 4 -12,8 0,0 

Kortfristiga låneskulder 0,0 35,0 5 -13,3 21,7 

Övriga kortfristiga skulder 0,0 17,0 
 

0,0 17,0 

Skuld till Exeotech Invest AB 0,0 0,0 6 8,3 8,3 

Upplupna kostnader 0,0 10,4 7 -4,4 6,0 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 0,0 58,4   -1,1 57,3 

2) Justeringarna avser i samtliga fall tillgångar som inte ingår i de förvärvade dotterföretagen. Justeringsposten i finansiella 
tillgångar består av andelar i intressebolag, vilka ej ingår i ASTGs förvärv. Vad avser balanserade utgifter och goodwill ingår 
både bokförda belopp och koncernmässiga övervärden som uppkommit i samband med ExeoTechs ursprungliga förvärv av 
aktier i dotterföretag. Såväl bokförda som koncernmässiga poster ingår i de av ASTG förvärvade dotterföretagen. 

3) Kapitalet ökar med 21,1 MSEK. Justering med 13,7 MSEK motsvarar det netto av skulder som ExeoTech behåller. I det 
egna kapitalet justeras även för ExeoTechs förlust för perioden 1 jan-30 sept 2013 om 7,4 MSEK. 

4) Långfristiga skulder justeras med 12,8 MSEK vilket avser konvertibellån som kvarstår i ExeoTech.  

5) Kortfristiga skulder minskar med 13,3 MSEK. Detta utgörs av de ExeoTech behåller.  

6) Justeringsposten består av den skuld på 8,3 MSEK som uppstår mot ExeoTech i samband med förvärvet av aktierna i 
dotterföretagen. 

7) Justeringen består av räntor på konvertibellån om 3 MSEK samt styrelse- och konsultarvode på 1,4 MSEK hänförliga till 
ExeoTech. 
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Till styrelsen i Advanced Stabilized Technologies Group AB orgnr: 556943-8442 

Revisorns rapport avseende proformaredovisningen 
Vi har utfört en revision av den proformaredovisning som framgår på s. 44–47 i Advanced Stabilized 

Technologies Group AB prospekt daterat den 27 januari, 2014. 

Proformaredovisningen har upprättats endast i syfte att informera om hur förvärvet skulle ha kunnat 

påverka koncernbalansräkningen för Advanced Stabilized Technologies Group AB per den 30 

september 2013 och koncernresultaträkningen för Advanced Stabilized Technologies Group AB för 

perioden 1 januari – 30 september 2013. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsens ansvar att upprätta en proformaredovisning i enlighet med kraven i 

prospektförordningen 809/2004/EG. 

Revisorns ansvar 
Det är vårt ansvar att lämna ett uttalande enligt bilaga II p. 7 i prospektförordningen 809/2004/EG. Vi 

har ingen skyldighet att lämna något annat uttalande om proformaredovisningen eller någon av dess 

beståndsdelar. Vi tar inte något ansvar för sådan finansiell information som använts i 

sammanställningen av proformaredovisningen utöver det ansvar som vi har för de revisorsrapporter 

avseende historisk finansiell information som vi lämnat tidigare. 

Utfört arbete 
Vi har utfört vårt arbete i enlighet med FARs rekommendation RevR 5 Granskning av finansiell 

information i prospekt. Vårt arbete, vilket inte innefattade en oberoende granskning av underliggande 

finansiell information, har huvudsakligen bestått i att jämföra den icke justerade finansiella 

informationen med källdokumentation, bedöma underlag till proformajusteringarna och diskutera 

proformaredovisningen med företagsledningen. 

Vi har planerat och utfört vårt arbete för att få den information och de förklaringar vi bedömt 

nödvändiga för att med rimlig säkerhet försäkra oss om att proformaredovisningen har sammanställts 

enligt de grunder som anges på s. 44–47 och att dessa grunder överensstämmer med de 

redovisningsprinciper som tillämpas av bolaget. 

Uttalande 
Enligt vår bedömning har proformaredovisningen sammanställts på ett korrekt sätt enligt de grunder 

som anges på s. 44–47 och dessa grunder överensstämmer med de redovisningsprinciper som 

tillämpas av bolaget. 

Täby den 27 januari 2014 

PricewaterhouseCoopers AB  

 

 

Tobias Stråhle 

Auktoriserad revisor 
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Styrelse, ledande befattningshavare och revisor 
ASTGs styrelse består av fem personer, inklusive ordföranden, och har sitt säte i Stockholm. 

Styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. De 

styrelseledamöter som valdes av den extra bolagsstämman i Bolaget den 11 november 2013 redovisas 

nedan. I och med att Bolaget är nytt har samtliga i styrelsen valts in för första gången vid denna 

tidpunkt. Styrelsen i ASTG är den samma som i ExeoTech. Antalet aktier, teckningsoptioner (”TO”) 

och konvertibler som redovisas nedan avser ExeoTech, i och med att hela ExeoTech för tillfället äger 

ASTG till 100 %. Redovisat innehav för personerna avser privat och genom bolag. 

Styrelse 

Fredrik Nygren  
Styrelseordförande  

Född 1966  

Utbildning: Fil. kand. ekonomi från Lunds 

universitet.  

Erfarenhet: Olika befattningar som finansiell 

analytiker, bland annat nordisk analyschef 

inom Enskilda Securities, senast som extern 

VD Svithoid Tankers AB (publ).  

Antal aktier: 146 911 

Antal TO: 40 000 

Konvertibler: 81 845  

Utöver sina uppdrag i ExeoTech och ASTG med dotterbolag har Fredrik Nygren även följande 

uppdrag samt/eller är delägare i följande företag: 

Uppdrag Befattning 

Amphion Shipping Ab Styrelseledamot/Ordförande 

C2Sat Production AB Styrelseledamot/Ordförande 

Catfish Shipping AB Styrelseledamot/Ordförande 

Consilium Aktiebolag Styrelseledamot 

FMC Renewable Technologies Styrelseledamot/Ordförande 

Twinblade Technologies Holding Sweden AB Styrelseledamot/Ordförande 

Vedrey AB Styrelseledamot/Ordförande 
 

Sedan den 1 januari 2009 har Fredrik Nygren avslutat att vara delägare i följande företag samt har 

avslutat följande uppdrag: 

Uppdrag Befattning 

Josab International AB Styrelseledamot 

Rederi AB Dyning Styrelseledamot/Ordförande 

Rederi AB Vrenen Styrelseledamot 

Rederiaktiebolaget Heron Styrelseledamot/Ordförande 

Svithoid Spar AB Styrelseledamot/VD 

Svithoid Tankers Aktiebolag Extern VD 
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Carl-Otto Dahlberg  
Styrelseledamot  

Född 1949  

Utbildning: Civilingenjör, 

skeppsbyggnadsteknik Chalmers i Göteborg, 

samt utbildad vid Handelshögskolan i 

Stockholm.  

Erfarenhet: Carl-Otto har varit verksam hos 

Kockums skeppsvarv och som VD för Stena 

RoRo AB i 16 år. Idag arbetar Carl-Otto med 

diverse konsultuppdrag i rederibranschen. 

Carl- Otto är även delägare i Imperial Shipping 

Ltd och styrelseledamot i bland annat 

Gothenburg Chartering.  

Antal aktier: 0 

Antal TO: 40 000 

 

 

 

 

Utöver sina uppdrag i ExeoTech och ASTG med dotterbolag har Carl-Otto Dahlberg även följande 

uppdrag samt/eller är delägare i följande företag: 

Uppdrag Befattning 

Carlship Aktiebolag Styrelseledamot 

Gothenburg Chartering Aktiebolag Styrelseledamot 

Imperial Shipmanagement AB Styrelseledamot/Ordförande 

Sjöfartens Analysinstitut ekonomisk förening Styrelseledamot 

SOL Continent Baltic Line AB Styrelseledamot 

SOL Continent Line AB Styrelseledamot 

SOL North Europe Service AB Styrelseledamot 
 

Sedan den 1 januari 2009 har Carl-Otto Dahlberg avslutat att vara delägare i följande företag samt har 

avslutat följande uppdrag: 

Uppdrag Befattning 

C2Sat Production AB Styrelseledamot 

EKIAB AB Styrelseledamot 

FMC Renewable Technologies Styrelseledamot 

Jan-Axel Näsman  
Styrelseledamot 

Född 1948  

Utbildning: Civilekonom. 

Erfarenhet: Tidigare varit verksam som VD i 

Länsförsäkringar Gävleborg i 17 år. De senaste 

sju åren är Jan-Axel verksam som ordförande i 

Gästrike Invest AB där han tillika är delägare. 

Jan-Axel har därutöver en lång erfarenhet av 

styrelseuppdrag från ett trettiotal bolag.  

Antal aktier: 6 059 819 

Konvertibler: 4 244 056 

 

Utöver sina uppdrag i ExeoTech och ASTG med dotterbolag har Jan-Axel Näsman även följande 

uppdrag samt/eller är delägare i följande företag: 
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Uppdrag Befattning 

ALMAB AB Styrelseledamot/Ordförande 

C2Sat Production AB Styrelseledamot 

Femtix AB Styrelseledamot 

Fredriksskans Hamnmagasin AB Styrelseledamot/Ordförande 

GP Line AB Styrelseledamot/Ordförande 

Gästrike Invest Aktiebolag Styrelseledamot/Ordförande 

Gävle Estradeninvestment AB Styrelseledamot/Ordförande 

Gävle Evenemangspark AB Styrelseledamot/Ordförande 

Gävle Hingstdepå Styrelseledamot 

Gävleborgs Hästinvest Handelsbolag Bolagsman 

Härnösands Hamn AB Styrelseledamot/Ordförande 

Janaxel Näsman Consulting AB Styrelseledamot 

Norrsundets Hamn AB Styrelseledamot 

Norrsundets Industrifastigheter AB Styrelseledamot/Ordförande 

Näsman Förvaltning AB Styrelseledamot 

Recondoil Sweden AB Styrelseledamot 

Skutskärs Hamn & Logistik AB Styrelseledamot 

Södra Norrlands Hamn & Logistik AB Styrelseledamot/Ordförande 

Söråker hamnfastigheter AB Styrelseledamot/Ordförande 

Torsboda Combiterminal AB Styrelseledamot 
 

Sedan den 1 januari 2009 har Jan-Axel Näsman avslutat att vara delägare i följande företag samt har 

avslutat följande uppdrag: 

Uppdrag Befattning 

And Larssons Maskin Försäljnings Aktiebolag Styrelseledamot/Ordförande 

CNF Avaström AB Styrelseledamot/Ordförande 

CNF i Söderhamn AB Styrelseledamot/Ordförande 

CNF i Söderhamn Kommanditbolag Kommanditdelägare 

CNF Invest AB Styrelseledamot/Ordförande 

CVF Invest AB Styrelseledamot/Ordförande 

FMC Renewable Technologies Styrelseledamot 

Gävle Containerterminal AB Styrelseledamot 

Gävle Hälsofastigheter AB Styrelseledamot 

Gävle Träförädling AB Styrelseledamot 

HEFFNER PARK AB Styrelseledamot 

Kommanditbolaget Stäven Prokurist 

Network Expertise Sweden AB Styrelseledamot 

Norrsundets Hamn AB Ordförande 

Scandinavian Ports & Terminals AB Styrelseledamot 

Skolfastigheter i Parken AB Styrelseledamot 

Skutskärs Hamn & Logistik AB Ordförande 

TEMPIX AB Styrelseledamot 

Torsboda Combiterminal AB VD 

Wood Air Aktiebolag Styrelseledamot/Ordförande 
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Olof Stjernberg  
Styrelseledamot  

Född 1948  

Utbildning: Fil. kand. ekonomi från Uppsala 

universitet. 

Erfarenhet: Omfattande kompetens av 

finansieringsfrågor som tidigare verkställande 

direktör för Wasa Kredit. Olof har tidigare 

varit vice ordförande i Finansbolagens 

Förening och har idag uppdrag som ordförande 

i Kalogi AB och ledamot i bland ÅAC 

Mictrotec AB.  

Antal aktier: 0 

Antal TO: 40 000 

 

 

 

Utöver sina uppdrag i ExeoTech och ASTG med dotterbolag har Olof Stjernberg även följande 

uppdrag samt/eller är delägare i följande företag: 

Uppdrag Befattning 

Easy Kommanditbolag Kommanditdelägare 

Kalogi AB Styrelseledamot/Ordförande 

Svenska Andelshästar AB Styrelseledamot 

ÅAC Microtec AB Styrelseledamot 
 

Sedan den 1 januari 2009 har Olof Stjernberg avslutat att vara delägare i följande företag samt har 

avslutat följande uppdrag: 

Uppdrag Befattning 

C2Sat Production AB Styrelseledamot 

Finansbolagens Service FF AB Styrelseledamot 

FMC Renewable Technologies Styrelseledamot 

Wasa Kredit AB Styrelseledamot/VD 

Henrik von Essen  
Styrelseledamot  

Född 1963 

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet.  

Erfarenhet: Tidigare arbetat inom bank och 

finans på bland annat SEB, H&Q och Trevise.  

Drev som en av två delägare, mellan 2003 och 

2012, fondmarknadsföringsföretaget 

Whitebeam Fund Marketing AB. 

Antal aktier: 3 238 368  

Antal TO: 40 000 

Konvertibler: 1 642 697  

 

Utöver sina uppdrag i ExeoTech och ASTG med dotterbolag har Henrik von Essen även följande 

uppdrag samt/eller är delägare i följande företag: 

Uppdrag Befattning 

C2Sat Production AB Styrelseledamot 

Firma Henrik von Essen Innehavare 
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FMC Renewable Technologies Styrelseledamot 

Gymnasieskolor i Syd AB Styrelseledamot 

Hevonen Invest AB Styrelseledamot 

Karl-Oskar Service AB Styrelseledamot 

Karl-Oskar Utbildning AB Styrelseledamot 

Twinblade Technologies Holding Sweden AB Styrelseledamot 
 

 

Sedan den 1 januari 2009 har Henrik von Essen avslutat att vara delägare i följande företag samt har 

avslutat följande uppdrag: 

Uppdrag Befattning 

Bostadsrättsföreningen Neptunus 13 Styrelseledamot 

Whitebeam Fonder AB Styrelseledamot/VD 

Whitebeam Fund Marketing AB Styrelseledamot/VD 
 

Ledning 

Fredrik Gisle 
VD 

Född 1965 

Utbildning: Civilekonom, Lunds Universitet. 

Erfarenhet: Verksam inom IT- och 

telekommunikationsindustrin. Han har också 

varit management konsult där han jobbat med 

affärsutvecklingsprojekt åt operatörer och 

teknikbolag, samt innehaft olika befattningar 

inom försäljning och marknadsföring, bland 

annat som Marknadschef för Orange i Sverige. 

Han har även grundat två företag inom bland 

annat IT-tjänster.  

Antal aktier: 146 547 

Antal TO: 40 000 

Konvertibler: 97 000 

 

 

 

 
 

Utöver sina uppdrag i ASTG och dotterbolag har Fredrik Gisle även följande uppdrag samt/eller är 

delägare i följande företag: 

Uppdrag Befattning 

Neopitch AB Styrelseledamot 
 

Sedan den 1 januari 2009 har Fredrik Gisle avslutat att vara delägare i följande företag samt har 

avslutat följande uppdrag: 

Uppdrag Befattning 

Ezteem AB Styrelsesuppleant/VD 
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Katja Stenberg 
Ekonomiansvarig 

Född 1965 

Utbildning: Fil. kand. examen inom personal- 

och arbetslivsfrågor från Stockholms 

universitet. 

Erfarenhet: Ekonomiansvarig på ett företag 

inom oljebranschen. Hon har arbetat på 

Bolaget sedan 2009. 

Antal aktier: 0 

Antal TO: 40 000 

 

 

 

Utöver sitt uppdrag i ASTG och dotterbolag har Katja Stenberg inga ytterligare uppdrag eller är 

delägare i andra företag.  

Revisor 
PricewaterhouseCoopers AB är vald revisor i ASTG med Tobias Stråhle (född 1977) som 

huvudansvarig revisor i ASTG sedan december 2013. Tobias är auktoriserad revisor och medlem i 

yrkessammanslutningen FAR SRS. Adressen till revisorn återfinns i slutet av Prospektet 

Övrig information om styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare 
sedan 1 januari 2009 
Ingen styrelseledamot, ledande befattningshavare eller revisor har några familjerelationer till någon annan 

styrelseledamot eller ledande befattningshavare. Det förekommer inte några intressekonflikter mellan, å ena 

sidan, ovanstående styrelseledamöters eller ledande befattningshavares skyldigheter gentemot Bolaget och, 

å andra sidan, deras privata intressen och/eller andra förpliktelser. Det bör dock nämnas att vissa 

styrelseledamöter är betydande aktieägare i ExeoTech och att dessa också har fordringar på ExeoTech och 

ASTG. 

Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har dömts i något bedrägerirelaterat mål 

sedan den 1 januari 2009.  

Fredrik Nygren var styrelseordförande i Rederiaktiebolaget Heron vars konkurs avslutades med överskott 

den 20 augusti 2013 och Rederi AB Dyning, vars konkurs avslutades 18 juli 2013. Därutöver var Fredrik 

Nygren styrelseledamot i Svithoid Spar AB, vars konkurs avslutades med överskott den 20 augusti 2013, 

och extern VD i Svithoid Tankers Aktiebolag, vars konkurs avslutades den 7 december 2012. Jan-Axel 

Näsman är styrelseordförande i ALMAB AB, vars konkurs inletts 31 januari 2002, Jan-Axel Näsman var 

också styrelseordförande i And. Larssons Maskin Försäljnings Aktiebolag, vars konkurs avslutades den 4 

mars 2013, och i Wood Air Aktiebolag, vars konkurs avslutades 8 februari 2011. Dessutom är Jan-Axel 

Näsman styrelseledamot i Gävle Hingstdepå Aktiebolag, vars konkurs inletts. Henrik von Essen var 

styrelseledamot och VD i Whitebeam Fonder AB, vars likvidation avslutades 3 januari 2011.  

Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har, utöver vad som angetts ovan, varit 

inblandade i någon konkurs, konkursförvaltning eller likvidation i egenskap av styrelseledamot eller 

ledande befattningshavare sedan den 1 januari 2009. 

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har sedan den 1 januari 2009 varit utsatt för officiella 

anklagelser eller sanktioner av övervakande eller lagstiftande myndigheter och ingen av dessa har av 

domstol förbjudits att agera som ledamot i styrelse eller ledande befattningshavare eller att på annat sätt 

idka näringsverksamhet sedan den 1 januari 2009. Det förekommer inga särskilda överenskommelser med 

större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter, enligt vilka någon styrelseledamot eller ledande 

befattningshavare valts in i förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller tillsatts i annan ledande 

befattning. Samtliga i styrelsen och ledningen nås genom Bolagets adress som återfinns i slutet av 

Prospektet.  
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Ägar- och bolagsstyrning 

Svensk kod för bolagsstyrning 
ASTG är ett svenskt publikt aktiebolag som har sitt säte i Stockholm och vars aktier inte är noterade 

på en reglerad marknad. Därmed är Bolaget inte skyldigt att tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning. 

Styrningen av ASTG sker via bolagsstämman som är Bolagets högsta organ, styrelsen och 

verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen samt Bolagets bolagsordning och 

arbetsordning. 

Lagstiftning och bolagsordning 
ASTGs bolagsstyrning grundar sig på svensk lagstiftning samt de regler och rekommendationer som 

Bolaget behöver följa om Bolaget listas på NGM Nordic MTF. 

Bolagsstämma 
Årsstämman i ASTG hålls i Stockholm under första halvåret varje år och genomförs i enlighet med 

tillämplig lagstiftning. Kommunikéer och protokoll från stämmorna hålls tillgängliga på Bolagets 

hemsida, www.astg.se. 

Extra bolagsstämma den 15 januari 2014 
På den extra bolagsstämman den 15 januari 2014 beslutades att genomföra en nyemission av aktier där 

aktieägarna i dess moderbolag, ExeoTech Invest AB (publ), har företrädesrätt att teckna nya aktier. 

För vardera tecknad, tilldelad och betalad aktie erhåller tecknarna en teckningsoption i Bolaget. 

Bolaget beslutade vidare att med anledning av emissionerna anta en ny bolagsordning enligt vilken 

Bolagets aktiekapital skall vara lägst 1 000 000 SEK och högst 4 000 000 SEK och antalet aktier skall 

vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000. Den nya bolagsordningen kommer att registreras i 

samband med att emissionen registreras.  

Extra bolagsstämma den 12 december 2013 
På den extra bolagsstämman den 12 december 2013 beslutades att genomföra en sammanläggning 

med efterföljande split varigenom antalet aktier i Bolaget ändrades till 20 894 848 stycken. Antalet 

aktier beslutades uppgå till lägst 20 000 000 stycken och högst 80 000 000 stycken. 

Extra bolagsstämma den 11 november 2013 
På den extra bolagsstämman den 11 november 2013 valdes de ordinarie styrelseledamöterna Carl-Otto 

Dahlberg, Jan-Axel Näsman, Olof Stjernberg och Henrik von Essen. Fredrik Nygren valdes till 

styrelseordförande. Stämman beslutade vidare att höja aktiekapitalet till 500 000 SEK samt att ASTG 

skulle bli publikt. Härtill beslutades att Bolagets revisionsbyrå skall vara PricewaterhouseCoopers AB 

med huvudansvarig revisor Tobias Stråhle. 

Styrelsen 
Styrelsen i ASTG skall bestå av minst tre och högst fem ledamöter med lägst noll och högst två 

suppleanter. Styrelsens ledamöter väljs av årsstämman för en period av ett år. Någon regel för hur 

länge en ledamot får sitta finns inte. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. 

Styrelsens arbete  
Bolaget har att iaktta aktiebolagslagens regler. Styrelsens arbete styrs av en årligen fastställd 

arbetsordning som reglerar den inbördes arbetsfördelningen, beslutsordningen inom Bolaget, 

firmateckning, styrelsens mötesordning samt ordförandens arbetsuppgifter. Styrelsen övervakar 

verkställande direktörens arbete, ansvarar för utveckling och uppföljning av Bolagets strategier, 

förvärv och avyttringar av verksamheter, större investeringar, tillsättningar och ersättningar i 

ledningen samt löpande uppföljning av verksamheten under året. Styrelsen har också en årlig 

genomgång med revisorerna om verksamheten. En särskild verkställande direktörsinstruktion ger 

instruktioner för Bolagets verkställande direktör. Det totala arvodet för styrelsens ledamöter beslutas 

av årsstämman. Inför varje styrelsemöte erhåller styrelseledamöterna en skriftlig kallelse, innehållande 

dagordning och fullständigt beslutsunderlag. Styrelseordföranden leder styrelsens arbete, företräder 

http://www.astg.se/
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Bolaget i ägarfrågor, samt ansvarar för utvärderingen av styrelsens arbete. Dessutom ansvarar 

styrelsens ordförande för den löpande kontakten med Bolagets koncernledning samt för att styrelsen 

fullgör sina plikter. Bolagets styrelse saknar beroende till Bolagets ledning och större indirekta ägare, 

med undantag för Jan-Axel Näsman och Henrik von Essen. 

Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare 

Styrelsen 
Ersättning till styrelsen bestäms av årsstämman. Eftersom Bolaget är nystartat har ASTG inte haft 

någon årsstämma ännu. 

Verkställande direktören 
Principerna för ersättning till verkställande direktör beslutas av årsstämman och består av en fast 

grundlön, en rörlig kontant ersättning, pensionsförmåner samt övriga förmåner och avgångsvillkor. 

Fredrik Gisle tillträdde som verkställande direktör för ASTG per den 1 januari 2014. Fredrik Gisles 

lön från och med mars 2013 uppgick till 1 018 KSEK. Pensionen 2013 uppgick till 333 KSEK. 

Därutöver erhöll Fredrik Gisle ett konsultarvode om 345 KSEK under perioden januari till februari 

2013. 

Övriga ledande befattningshavare 
Principerna för ersättning till övriga ledande befattningshavare beslutas av årsstämman och består av 

en fast grundlön, en rörlig kontant ersättning, pensionsförmåner samt övriga förmåner och 

avgångsvillkor. 

Katja Stenberg, som är ekonomiansvarig samt anställd i dotterbolaget C2SAT communications AB, 

har under 2013 erhållit en lön om 576 KSEK. Pensionen 2013 uppgick till 183 KSEK. 

Pensioner 
Pensionspremier utgår med ett belopp som baseras på ITP-planen. Pensionsgrundande lön utgörs av 

grundlön. Bolaget har enbart avgiftsbestämda pensionsplaner. En avgiftsbestämd pensionsplan är en 

pensionsplan enligt vilken Bolaget betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Pensioner 

kostnadsförs löpande och avtal gällande framtida pensionsåtaganden saknas inom Bolaget. För 

anställda i utlandsverksamhet kan pensionsförmåner anpassas till lokal praxis. 

Övriga förmåner och anställningsvillkor 
Övriga förmåner till ledningen skall vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta 

befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. Uppsägningstid om sex månader 

gäller mellan Bolaget och den verkställande direktören. För övriga personer i bolagsledningen gäller 

en uppsägningstid om maximalt tre månader. Avgångsvederlag vid uppsägning från Bolagets sida kan 

uppgå till högst sex månadslöner, med undantag för verkställande direktören där avgångsvederlag vid 

uppsägning på grund av ägarförändringar kan utgå med högst en årslön. 
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Aktien och ägarförhållanden 

Aktiekapitalet 
Aktiekapitalet i ASTG uppgår före Erbjudandet till 500 000 SEK, fördelat på 20 894 848 aktier, envar 

med ett kvotvärde om cirka 0,02 SEK. Aktierna har emitterats enligt svensk lagstiftning och är 

denominerade i svenska kronor. Aktierna är registrerade i elektronisk form och kontoförs av Euroclear 

Sweden. Adress till Euroclear Sweden återfinns i avsnittet ”Adresser” i Prospektet. Varje aktie 

berättigar till en röst på bolagsstämma. Varje aktie äger lika rätt till Bolagets tillgångar, vinst och 

eventuella överskott i händelse av likvidation. Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla 

antalet av honom eller henne ägda och företrädda aktier utan begränsning i rösträtten. Samtliga aktier 

ger lika företrädesrätt att teckna aktier vid emission av nya aktier i Bolaget om inte bolagsstämman, 

eller styrelsen genom ett bemyndigande från bolagsstämman, beslutar om avvikelse från aktieägarnas 

företrädesrätt. Det föreligger inga begränsningar i överlåtbarheten av ASTGs aktier. Enligt Bolagets 

registrerade bolagsordning skall aktiekapitalet vara lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK och 

antalet aktier vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000. Med anledning av Erbjudandet antogs en ny 

bolagsordning på den extra bolagsstämman den 15 januari 2014, enligt vilken Bolagets aktiekapital 

skall vara lägst 1 000 000 SEK och högst 4 000 000 SEK och antalet aktier skall vara lägst 40 000 000 

och högst 160 000 000. Den nya bolagsordningen kommer att registreras i samband med att 

emissionen enligt Erbjudandet registreras. 

Aktierna i ASTG har emitterats i enlighet med svensk rätt och ägarnas rättigheter förknippade med 

aktierna kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551). 

Aktiekapitalets utveckling 
Bolaget bildades den 25 september 2013 i Stockholm och hade vid den tidpunkten ett aktiekapital om 

50 000 SEK fördelat på 500 aktier, envar med ett kvotvärde om 100 SEK. Den 11 november 2013 

beslutade Bolaget om att höja aktiekapitalet till 500 000 SEK fördelat på 5 000 aktier. Den 12 

december 2013 beslutade Bolaget att genomföra en sammanläggning med efterföljande split vilket 

medförde att antalet aktier ökade från 5 000 till 20 894 848 aktier. Detta medförde att kvotvärdet 

uppgick till cirka 0,02393 SEK. Tabellen nedan redogör aktiekapitalets utveckling sedan Bolagets 

bildande. 

År Transaktion Förändring av 
aktiekapitalet 

Totalt 
aktiekapital 

Förändring av 
antalet aktier 

Totalt antal 
aktier 

Kvotvärde per 
aktie 

2013 Nybildning  0  50 000 0 500 100 

2014 Nyemission +450 000 500 000 +4 500 5 000 100 

2014 Sammanläggning 1:5 000 0 500 000 -4 999 1 500 000 

2014 Split 20 894 848:1 0 500 000 20 894 847 20 894 848 0,02393 

Ägarstruktur  
ASTG ägdes per dagen för Prospektets avgivande till 100 procent av ExeoTech. ExeoTech hade per 

den 31 december 2013 cirka 3 600 aktieägare. I nedanstående tabell redovisas de tio största 

aktieägarna i ExeoTech per den 31 december 2013 och därefter kända förändringar. 
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Namn Aktier Innehav Andel röster 
Gästrike Invest AB 5 981 639 28,6 % 28,6 % 
Hevonen Invest AB 3 172 368 15,2 % 15,2 % 
Avanza Pension 2 533 199 12,1 % 12,1 % 
Nordnet Pension 871 008 4,2 % 4,2 % 
Robur 679 770 3,3 % 3,3 % 
Partnerinvest i Mellansverige AB 614 840 2,9 % 2,9 % 
SIX SIS AG 311 416 1,5 % 1,5 % 
Neil Cook 298 644 1,4 % 1,4 % 
JP Morgan Bank 217 732 1,0 % 1,0 % 
BP2S PARIS/NO CONVENTION 210 277 1,0 % 1,0 % 
ÖVRIGA 6 003 955 28,7 % 28,7 % 
SUMMA 20 894 848 100,0 % 100,0 % 

 

Upptagande till handel på NGM Nordic MTF 
Bolaget har ansökt om listning av dess aktier på NGM Nordic MTF efter Erbjudandet. Handeln i 

bolagets aktier kan följas i realtid på www.nordicmtf.se. Aktieägare, övriga aktörer på aktiemarknaden 

och allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på bolagets pressmeddelanden och ekonomiska 

rapporter genom Nordic Growth Markets nyhetstjänst NG News, www.ngnews.se . 

Handelsplatsen NGM Nordic MTF 
NGM Nordic MTF är Nordic Growth Markets lista för handel i icke börsnoterade aktier. En 

investerare bör ha i åtanke att aktier som handlas på NGM Nordic MTF inte är börsnoterade och att 

bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag. På 

NGM Nordic MTF gäller således inte lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav 

av finansiella instrument, lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av 

internationella redovisningsstandarder (IFRS). Däremot gäller Näringslivets Börskommittés (NBK) 

”regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier 

handlas på vissa handelsplattformar”. Enligt regler för bolag vars aktier är listade på NGM Nordic 

MTF gäller dessutom att bolaget på sin hemsida skall ha en förteckning över de personer som har 

insynsställning i bolaget.  

Handel på NGM Nordic MTF 
Handeln på NGM Nordic MTF sker i Nordic Growth Markets handelssystem, Elasticia, under 

avdelningen NGM Nordic MTF Stockholm, vilket innebär att samtliga Nordic Growth Markets 

medlemmar kan handla i aktierna. Kursinformationen distribueras i realtid till bland annat SIX, 

Reuters, Infront och ledande internetportaler med finansiell inriktning. Handeln kan också följas i 

realtid på www.nordicmtf.se. 

MTF står för Multilateral Trading Facility och är hämtat från MiFID (Markets in Financial 

Instruments Directive). På NGM Nordic MTF ansvarar Nordic Growth Market, en av Sveriges två 

börser med tillstånd från Finansinspektionen, för granskningen av de listade bolagen och handeln i 

bolagens aktier. 

Mentorskap 
Bolag vars aktier är listade på NGM Nordic MTF måste enligt NGM Nordic MTFs regelverk utse en 

mentor som skall vara Bolaget behjälpligt i ett antal aktiemarknadsrelaterade frågor. ASTG har per 

den 13 december 2013 träffat avtal med Mangold Fondkommission som skall agera Mentor åt 

Bolaget. 

Likviditetsgaranti 
ASTG har per den 13 december 2013 träffat avtal med Mangold Fondkommission om att agera 

likviditetsgarant för att främja en god likviditet i aktien samt säkerställa en låg spread mellan köp- och 

http://www.nordicmtf.se/
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säljkurs i den löpande handeln. Enligt avtalet skall Mangold Fondkommission säkerställa en spread 

mellan köp och säljkurs om maximalt fem procent. På köp- och säljsidan skall Mangold 

Fondkommission säkerställa en volym motsvarande 15 000 SEK. 

Utdelning och utdelningspolitik 
Under de närmaste åren har ASTGs styrelse inte för avsikt att föreslå att utdelning lämnas. När vinst 

uppkommer avses denna att återinvesteras i verksamheten och användas för fortsatt expansion på 

befintliga och nya geografiska marknader. Avsikten är att styrelsen årligen skall pröva den fastslagna 

utdelningspolicyn. I övervägandet om framtida utdelning kommer styrelsen att beakta flera faktorer, 

bland annat Bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, aktuellt och förväntat 

likviditetsbehov, expansionsplaner, avtalsmässiga begränsningar och andra väsentliga faktorer. Det 

finns inte några garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon 

utdelning överhuvudtaget. ASTG tillämpar inte några restriktioner eller särskilda förfaranden vad 

avser kontant utdelning till aktieägare bosatta utanför Sverige. Med undantag för eventuella 

begränsningar som följer av bank- och clearingsystem sker utbetalning på samma sätt som för 

aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår 

dock normalt svensk kupongskatt. Det föreligger inga rättigheter, förutom rätt till aktieutdelning, att ta 

del av Bolagets vinster. ASTG har hittills inte lämnat någon utdelning. Det finns heller inga garantier 

för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget. 

Aktiebaserade incitamentsprogram 
Bolaget har inga aktiebaserade incitamentsprogram. 

Personaloptioner och teckningsoptioner 
Bolaget har inga utestående personaloptioner eller teckningsoptioner.   

Konvertibla skuldebrev 
Bolaget har inga utestående konvertibla skuldebrev. 
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Bolagsordning för Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) 

Org nr 556943-8442 
Antagen på bolagsstämma den12 december 2013. 

 

§ 1 Firma 

Bolagets firma är Advanced Stabilized Technologies Group AB. Bolaget är publikt (publ). 

§ 2 Styrelsens säte 

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. 

§ 3 Verksamhet 

Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av satellit- och kommunikationsutrustning samt 

därmed förenlig verksamhet. 

§ 4 Aktiekapital och antal aktier 

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 

20 000 000 stycken och högst 80 000 000 stycken. 

§ 5 Styrelse 

Styrelsen ska bestå av 3 - 5 ledamöter med lägst 0 och högst 2 suppleanter.  

§ 6 Revisorer 

Bolaget ska ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag. 

§ 7 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att 

kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom 

annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett. 

 

§ 8 Öppnande av stämma 

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna 

till dess ordförande vid stämman valts. 

§ 9 Årsstämma 

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. 

På årsstämma ska följande ärenden förekomma. 

1. Val av ordförande vid stämman; 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
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3. Godkännande av dagordning; 

4. Val av en eller två justeringspersoner; 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, 

koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse; 

7. Beslut om 

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, 

koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, 

b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer; 

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden; 

9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer; 

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

§ 10 Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 

§ 11 Avstämningsförbehåll 

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett 

avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller 

den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas 

vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551). 
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Legala frågor och kompletterande information 

Allmänt 
Bolagets registrerade firma och handelsbeteckning är Advanced Stabilized Technologies Group AB 

(publ). Bolagets organisationsnummer är 556943-8442. Bolagets associationsform är publikt 

aktiebolag och dess verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551). 

Aktieinnehav 
Beträffande styrelse och ledande befattningshavares aktieinnehav, se avsnittet ”Styrelse, ledande 

befattningshavare och revisor”. 

Väsentliga avtal 

Avtal mellan C2SAT communications AB och Xinguo IT LTD daterat 14 september 

2012 
Avtalet hanterar korsvisa licenser mellan parterna avseende produkter utvecklade av respektive bolag. 

I juni 2009 ingick C2SAT och Xinguo ett avtal enligt vilket Xingou bland annat skulle tillverka och 

sälja C2SATs produkter i Kina, Hong Kong och Taiwan. Avtalet har löpt ut men eftersom Xingou 

velat förlänga rätten att tillverka och sälja har parterna ingått detta avtal. Avtalet ger Xingou rätt att i 

Shanghai tillverka C2SATs produkter och sälja dessa i ovan angivna områden. Avtalet ger därtill 

Xingou rätt att i Kina sälja en produkt (en minirobotantenn) som utvecklats tillsammans av Xingou 

och C2SAT under det gamla avtalet samt ger C2SAT en rätt att sälja denna produkt på alla andra 

marknader förutom Kina. Xingou har förbundit sig att inte tillverka och sälja konkurrerande produkter. 

Avtalet löper på 36 månader med en möjlighet till förlängning på ytterligare 36 månader. 

Avtal mellan C2SAT communications AB och Fong´s Advance Technology PTE Ltd 

(“Fong”) daterat 30 september 2009 
Avtalet avser etablering av produktion av C2SATs antenner i Singapore. Enligt avtalet har Fong rätt 

att tillverka C2SATs produkter i Singapore och Malaysia. Fong äger inte rätt att tillverka eller sälja 

konkurrerande produkter. Avtalet löper på 60 månader med möjlighet till förlängning på 36 månader. 

Avtal mellan AIMS AB och Kenda Singapore Pte Ltd daterat 17 oktober 2012 
Avtalet avser distribution av AIMS produkter i Singapore, Thailand, Indonesien, Malaysia, Filipinerna 

och Vietnam. Kenda äger rätt att på en exklusiv bas marknadsföra och sälja AIMS produkter i 

Singapore. På övriga marknader har Kenda en icke exklusiv rätt att marknadsföra och sälja 

produkterna. Licenserna löper på 18 månader med möjlighet till förlängning beroende på utfall av 

samarbetet. 

Avtal mellan C2SAT Asia Pacific Pte. Ltd. och PT Multi Guna Eka Pratama (”MGEP”) 

daterat 2013 
Avtalet avser distribution av C2SAT Asia Pacifics produkter i Indonesien på en icke exklusiv basis. 

MGEP äger enligt avtalet en rätt att under 36 månader marknadsföra och sälja C2SATs produkter i 

Indonesien. Avtalet förlängs med ytterligare 36 månader om det inte sägs upp. 

Avtal med C2SAT communications AB och Multidimensional Solutions Corporation 

(”MDSO”) daterat 16 november 2012 
Avtalet avser distribution av C2SAT communications ABs produkter i Vietnam. MDSO äger enligt 

avtalet en rätt att under 36 månader marknadsföra och sälja C2SATs produkter i Indonesien på en 

exklusiv basis. Avtalet förlängs med ytterligare 36 månader om det inte sägs upp. 

Övriga distributionsavtal 
Förutom ovanstående avtal har AIMS liknande avtal med ST Teleport Pte Ltd (avseende 

marknadsföring och distribution produkter i Singapore) och C2SAT communications AB har 
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ytterligare avtal med ScopeTel Sdn Dhd (avseende marknadsföring och distribution av produkter i 

Malaysia) och med PT AJN Solusindo (avseende marknadsföring och distribution av produkter i 

Indonesien). 

Konsultavtal mellan C2SAT communications AB och Zetiq Development AB 
Avtalet avser produktutveckling som Zetiq Development AB utför åt C2SAT communications AB. 

Zetiq skall enligt Avtalet tillhandahålla C2SAT tjänster inom konstruktion, utveckling, beräkning och 

dokumentation. Avtalet löper på 18 månader och skall under vissa förutsättningar förlängas. 

Avtal mellan LCDC S.A. och C2SAT communications AB daterat 8 januari 2008 
Avtal enligt vilket LCDC äger rätt att utan geografisk begränsning och utan exklusivitet distribuera 

C2SATs produkter. LCDC skall som kommissionär marknadsföra och distribuera produkterna över 

hela världen. Som ersättning för detta erhåller LCDC provision. Avtalet löper tills vidare med en 

ömsesidigt uppsägningsrätt om 60 dagar. 

Avtal om utvecklingsprojekt 
Bolaget fokuserar i allt större omfattning på utvecklingsprojekt innebärande att Bolaget för kundens 

räkning utvecklar unika antennlösningar. Dessa avtal omfattas av sekretess. I enlighet med sådana 

sekretessåtaganden kan Bolaget inte offentliggöra information om kunden eller projektets omfattning 

innan det att produkter har utvecklats och levererats. Det är således först när leveranser skett och 

kunden gett sitt medgivande som bolaget kan informera om kunden, produkten, projektet och dess 

omfattning. 

Kreditavtal 
Kreditavtal mellan Swedbank och C2SAT communications AB avseende ett investeringslån om 

ursprungligt 3 MSEK och kvarvarande skuld om 617 KSEK. Lånet skall vara återbetalt senast 30 juni 

2014. 

Rörelsekredit (checkräkning) för C2SAT communications AB hos Swedbank om 3 MSEK. Avtalet 

ingicks 2010 och förlängs årligen med 12 månader åt gången. 

Rörelsekredit för C2SAT communications AB hos Norrlandsfonden om 3,9 MSEK. 1 750 000 SEK 

förfaller den 28 februari 2014. Resterande del av lånet amorteras därefter med 180 764 kr per månad 

till dess det är slutbetalt. Lånet hänger ihop med lånet hos ALMI. 

Tillväxtlån för C2SAT communications AB hos ALMI om 3,9 MSEK. 1 750 000 SEK förfaller den 28 

februari 2014. Resterande del av lånet amorteras därefter med 180 764 kr per månad till dess det är 

slutbetalt. Lånet hänger ihop med lånet från Norrlandsfonden. 

Kreditavtal mellan Acacia Finans AB och C2SAT Communications Technologies AB om 

ursprungligen 3 MSEK med förfallodag 28 februari 2014. Samtal förs om en förlängning till och med 

juni 2014. 

Factoringavtal mellan Acacia Finans AB och C2SAT Communications Technologies AB med 

kreditutrymme om 3 MSEK. Avtalet löper tills vidare med uppsägningstid om en månad. 

Factoringavtalet har enligt styrelsen ej ännu utnyttjats. 

Avtal om kredit enligt avbetalningsavtal mellan AIMS och Nordea Finans Sverige AB (publ). 

Checkräkningskredit mellan AIMS och Nordea Bank AB (publ) med en kreditram om totalt 500 000 

SEK . 

Bolaget har i anledning av dess kapitalbehov i december 2013 ingått två avtal om så kallad 

bryggfinansiering med externa kreditgivare. Avtalen är på 1 MSEK respektive 2 MSEK och löper med 

en periodränta om 7,5 procent. Lånen är utbetalda till Bolaget och kapitalbelopp inklusive ränta skall 

vara återbetalda till respektive kreditgivare i samband med att emissionslikvid för aktuell nyemission 
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erläggs till bolaget dock senast den 3 mars 2014. Som säkerhet för kapitalbelopp och ränta har Bolaget 

pantsatt framtida emissionslikvid. 

Övriga avtal 
I övrigt existerar enligt styrelsen inte några avtal av väsentlig betydelse eller avtal som är av ovanlig 

karaktär i förhållande till affärsverksamheten. Vad gäller tidigare ingångna avtal som nu löpt ut finns i 

vissa fall fortfarande garantiåtaganden avseende utförda tjänster och/eller levererade produkter kvar. 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 
C2SAT har ställt ut säkerhet i företagsinteckningar om 15 000 000 SEK inom 15 000 000 SEK där 

Norrlandsfonden och ALMI har säkerhet för sina fordringar med 11 500 000 SEK inom 15 000 000 

SEK. 

Avtal och transaktioner med närstående 
Utöver tidigare redovisad skuldförhållande mellan ASTG och ExeoTech känner styrelsen inte till 

några andra avtal eller transaktioner med närstående. 

Ersättningsfrågor 
Ersättning till styrelsemedlemmar för arbete har hittills inte utgått och inga transaktioner med 

närstående har genomförts under det senaste räkenskapsåret, utöver vad som redovisas ovan och i 

avsnitt ”Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare”. 

Försäkringar 
Styrelsen bedömer att Bolaget har ett för verksamhetens bedrivande väl avpassat försäkringsskydd. 

Immateriella rättigheter 
Varumärket C2SAT är registrerat hos Patent- och Registreringsverket såvitt avser klasserna: 

- utrustning för sändning och mottagning av signaler 

- telekommunikation 

- utveckling av mjukvara 

Vidare har C2SAT även anslutits till World Intellectual Property Organization (”WIPO”), den 

internationella patent- och varumärkesregionen. Tillstånd har beviljats i Singapore, USA, Australien 

och Korea. C2SAT innehar dessutom ett gemensamhetsvarumärke för EU där varumärket är 

registrerat i klassen 9 ”Utrustning för sändning och mottagning av signaler”. Bolaget har tio 

registrerade domännamn: aims.se, astg.se, astg.nu, astg.eu c2sat.sg, c2sat.com.sg, c2sat.se, c2sat.com, 

c2sat.eu, c2sat.nu och c2satproduction.se. Bolaget har sex olika patent som är registrerade i för 

verksamhetens bedrivande relevanta länder. 

Övrig information gällande Bolagets immateriella rättigheter 
ASTGs övergripande strategi är att på varje marknad åtminstone skydda produkterna med ett patent. I 

det fall ekonomin tillåter kan vissa marknader kompletteras med fler patent. Patentportflöjen täcker 

den 4-axlade mekaniska konstruktionen, det övergripande kontrollsystemet av den stabiliserade 

antennens förutsägbara rörelser, samt framtida produktutveckling. 

För eventuella framtida processer har ASTG ett flertal patentombud som kan driva ASTGs talan i 

eventuella processer. Tabellen nedan visar Bolagets svenska patent. 
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PATENTÖVERSIKT C2SAT OCH AIMS 

Sv nr 503 456 Sv nr 511 809 

PRV 9402587-1 PRV 980441-3 

PCT SE95/00878 PCT SE99/02049 

    

Sv nr 513 732 PRV 1 000 001 784 

PRV 9802720-4 Sv nr 0700029-9 

PCT SE99/01341 PCT SE2007/051006 

    

Sv nr 507 288 PRV 1 000 001 785 

PRV 9702268-5 Sv nr 0700030-0 

PCT 

 

Sv 

SE98/01134 

 

528 484 C2 

PCT SE2007/051007 

 

Tvister 

Tvist med LKO Teknik AB 
AIMS har ett krav om cirka 500 KSEK mot sig beträffande bristfälliga produkter. Köparen har hävt ett 

avtal och gör gällande att kvalitén på produkterna inte är såsom avtalats. AIMS har bestridit såväl 

rätten att häva avtalet som skyldigheten att ersätta LKO för de produkter LKO påstått varit bristfälliga. 

Tvisten är pågående.  

Potentiell tvist med Hoerbiger Control System AB 
Hoerbiger Control System AB har riktat krav mot AIMS på grund av utebliven licensbetalning om 400 

KSEK. AIMS har bestridit detta krav. Parterna hoppas nå en förlikning. 

Miljöfrågor 
ASTG bedriver inte sådan verksamhet som är tillstånds- och anmälningspliktig enligt den svenska 

miljöbalken. Såvitt ASTGs styrelse känner till har inga miljöproblem uppkommit eller kan förväntas 

uppkomma avseende verksamheten som bedöms väsentligen kunna påverka ASTGs ekonomiska 

ställning. 

Exporttillstånd 
ASTG har undvikit att sälja produkter till länder dit exporttillstånd krävs och enligt ASTGs styrelse 

behövs inga exporttillstånd för nuvarande verksamhet. Skulle det framöver komma att bli aktuellt att 

exportera till länder och skulle detta komma att kräva exporttillstånd avser Bolaget att söka om sådant 

innan export påbörjas. 

Aktieägaravtal 
ASTG ägs till 100 procent av ExeoTech. Då det endast finns en ägare finns det inte några 

aktieägaravtal. 

Optionsavtal 
ASTG har för närvarande inga föreslagna eller pågående optionsavtal, förutom de teckningsoptioner 

som följer av Erbjudandet. 

Teckningsförbindelse och emissionsgarantier 
Teckningsförbindelser och emissionsgarantier motsvarande 100 procent av Erbjudandet har erhållits 

från aktieägare i ExeoTech och andra externa investerare. Aktieägare har genom 

teckningsförbindelser, vilka uppgår till cirka 52 procent, motsvarande cirka 21,8 MSEK av 

Erbjudandet, förbundit sig att, utan ersättning, utnyttja sina specialrätter för teckning av aktier i 
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nyemissionen. Därtill har ett garantikonsortium garanterat teckning motsvarande cirka 48 procent, 

motsvarande cirka 20,0 MSEK, av Erbjudandet.  

Ersättning till garanterna i form av kontant ersättning från ASTG uppgår till 10,0 procent av garanterat 

belopp. Garantiersättningen uppgår sammanlagt till cirka 2,0 MSEK.  

Bolaget har inte erhållit, och inte heller begärt, ställande av säkerhet från de parter som avgivit 

emissionsgarantier och teckningsförbindelser. Samtliga avtal avseende emissionsgaranti har ingåtts per 

den 20 december 2013. För förteckning över emissionsgaranter med namn och adress, se nedan. 

Hevonen Invest AB, med adress Sandhamnsgatan 32, 115 40 Stockholm. 

Swedish Lloyd, med adress P.O. Box 62, Government Building Complex, Vaiaku, Funafuti, Tuvalu. 

Mangold Fondkommission AB, med adress Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm. 

Gryningskust Holding AB, med adress Baldersuddevägen 26, 134 38 Gustavsberg. 

Fredrik Nygren. 

Henrik von Essen. 

Andreas Bonnier. 

Bernhard von der Osten-Sacken 

GoMobile nu, med adress Skärviksvägen 5, 182 61 Djursholm. 

Paulsson Advisory AB, med adress Alvägen 62, 191 40 Sollentuna. 

Rikard Akhtarzand. 

Anders Dahlqvist. 

R Östman Invest Aktiebolag, med adress BOX 116, 813 22 Hofors. 

Qualcon AB, med adress BIRCH Vallavägen 2 A, 194 76 Upplands Väsby. 

Anne-Dorthe Mörling. 

Kontaktuppgifter till privatpersoner som fungerar som garanter i emissioner fås av ASTG eller 

Mangold Fondkommission.  

Kopior på de väsentliga avtal och andra dokument som har ingåtts med anledning av garantin finns att 

tillgå hos ASTG. 
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Ägare 
Teckningsförbindelse, 

antal aktier Teckningsförbindelse, SEK Andel av nyemissionen 

Gästrike Invest AB 11 963 278 11 963 278 28,63 % 

Hevonen Invest AB 6 344 736 6 344 736 15,18 % 

ÖSTMAN INVEST AB 409 664 409 664 0,98 % 

Neil Cook 400 000 400 000 0,96 % 

Olov Widigsson 366 698 366 698 0,88 % 

Reidar Östman 330 000 330 000 0,79 % 

NEOPITCH AB 293 094 293 094 0,70 % 

Swedish Lloyd Ltd 275 720 275 720 0,66 % 

HAGELIN TRADING AB 252 000 252 000 0,60 % 

Tore Lennartsson 200 000 200 000 0,48 % 

Sven Olof Hagelin 190 000 190 000 0,45 % 

Astrid Näsman 146 392 146 392 0,35 % 

Ingegerd Söderström 145 636 145 636 0,35 % 

Anders Dahlqvist 119 332 119 332 0,29 % 

Tomas Fagergren 83 986 83 986 0,20 % 

Jan Söderström 82 790 82 790 0,20 % 

Fagergrens Konsult AB 82 582 82 582 0,20 % 

Gävle Träförädling AB 77 332 77 332 0,19 % 

Christoffer Östman 52 308 52 308 0,13 % 

Fredrik Nygren 19 844 19 844 0,05 % 

Summa teckningsförbindelser 21 835 392 21 835 392 52,25 % 

    Garant Garanti, antal aktier Garanti, SEK Andel av nyemissionen 

Hevonen Invest AB 4 000 000 4 000 000 9,57 % 

Swedish Lloyd 2 500 000 2 500 000 5,98 % 

Mangold Fondkommission AB 2 500 000 2 500 000 5,98 % 

Gryningskust Holding AB 2 000 000 2 000 000 4,79 % 

Fredrik Nygren 1 350 000 1 350 000 3,23 % 

Henrik von Essen 1 296 276 1 296 276 3,10 % 

Andreas Bonnier 1 000 000 1 000 000 2,39 % 

Bernhard von der Osten-Sacken 1 000 000 1 000 000 2,39 % 

GoMobile nu AB 1 000 000 1 000 000 2,39 % 

Paulsson Advisory AB 1 000 000 1 000 000 2,39 % 

Rikard Akhtarzand 1 000 000 1 000 000 2,39 % 

Anders Dahlqvist 500 000 500 000 1,20 % 

R Östman Invest Aktiebolag 308 028 308 028 0,74  % 

Quadron AB 300 000 300 000 0,72 % 

Anne-Dorthe Mörling 200 000 200 000 0,48 % 

Summa emissionsgarantier 19 954 304 19 954 304 47,75 % 

    Summa 41 789 696 41 789 696 100,00 % 
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Information från tredje man 
ASTG har inte kontrollerat siffror, marknadsdata eller annan information som lämnats av tredje part, 

varför styrelsen för ASTG inte påtar sig något ansvar för fullständigheten eller riktigheten för sådan 

information som presenteras i Prospektet. Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt styrelsen känner till, 

väsentliga intressen i ASTG. Informationen som ingår i Prospektet har återgivits korrekt, och såvitt 

styrelsen i ASTG känner till har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna 

informationen felaktig eller missvisande. Viss finansiell och annan information som återfinns i ett 

antal tabeller i detta Prospekt har avrundats för att underlätta för läsaren. Därför kan summan av 

siffrorna i en tabell skilja sig från den totala summa som anges i tabellen. 

Intressen och intressekonflikter 
Ett antal av ExeoTechs aktieägare har genom teckningsförbindelser åtagit sig att teckna aktier i 

Erbjudandet. Ingen ersättning utgår till dessa aktieägare för deras åtagande. Därutöver har ett antal 

parter ställt ut emissionsgarantier för vilka ersättning utgår. Det är i deras intresse att Erbjudandet 

genomförs framgångsrikt. Det är även i emissionsgaranternas intresse att avtalad ersättning utbetalas.  

Mangold Fondkommission AB (publ) är finansiell rådgivare till Bolaget samt agerar emissionsgarant 

för Erbjudandet, vilket betyder att det även står i Mangolds intresse att få en fulltecknad emission. 

Mangold erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Erbjudandet. 

Garantiersättningen och teckningskursen har bestämts i samråd mellan Bolaget och Mangold. En 

transaktionsstruktur har bestämts utifrån de bolagsspecifika och marknadsrelaterade förutsättningar 

som finns för att uppnå en säkerställd emission och fulltecknad emission, utan att för den skull riskera 

att späda ut befintliga aktieägare mer än nödvändigt eller att sätta en för hög ersättning till 

emissionsgaranter. 

Utöver ovanstående parters intresse att Erbjudandet skall genomföras framgångsrikt samt avseende 

övriga emissionsgaranter att avtalad ersättning utbetalas, finns inga ekonomiska eller andra intressen i 

Erbjudandet.  
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Skattefrågor i Sverige 
Nedan följer en sammanfattning av vissa skattekonsekvenser som aktualiseras med anledning av 

Erbjudandet att teckna aktier med medföljande teckningsoptioner i Bolaget. Sammanfattningen 

baseras på att aktierna i Bolaget skatterättsligt anses marknadsnoterade, vilket är fallet då handel med 

Bolagets aktier sker på NGM Nordic MTF. Sammanfattningen är inte avsedd att uttömmande 

behandla alla skattekonsekvenser som kan uppkomma i samband med Erbjudandet utan gäller endast 

obegränsat skattskyldiga fysiska personer och aktiebolag om inte annat anges. Den är baserad på 

gällande lagstiftning och är endast avsedd som allmän information. Sammanfattningen omfattar inte 

värdepapper som innehas av handelsbolag, som innehas som lagertillgångar i näringsverksamhet eller 

som förvaras på ett investeringssparkonto. Vidare omfattas inte de särskilda reglerna för skattefri 

kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) i bolagssektorn som kan bli tillämpliga då 

aktieägare innehar aktier som anses näringsbetingade. Särskilda skattekonsekvenser som inte är 

beskrivna kan uppkomma också för andra kategorier av aktieägare, som exempelvis 

investmentföretag, värdepappersfonder och försäkringsbolag. Beskattningen av varje enskild 

aktieägare beror på dennes speciella situation. Varje innehavare av aktier och specialrätter 

rekommenderas därför rådfråga en skatterådgivare för att få information om de särskilda konsekvenser 

som kan uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och 

skatteavtal. 

Fysiska personer 

Allmänt om beskattning 
Aktier respektive teckningsoptioner beskattas var för sig. Detta gäller även om förvärv sker via en så 

kallad specialrätt. Utgifter för anskaffning av specialrätter bör således skattemässigt fördelas mellan de 

aktier och teckningsoptioner som specialrätten består av. Bolaget avser att ansöka om allmänna råd 

hos Skatteverket vad beträffar denna fördelning och kommer därefter att informera om Skatteverkets 

allmänna råd på Bolagets hemsida.   

Utnyttjande och avyttring av specialrätter  
Utnyttjande av specialrätter i Bolaget till förvärv av nya aktier och medföljande teckningsoptioner 

utlöser ingen beskattning. Aktieägare som inte väljer att utnyttja sina specialrätter kan avyttra dessa. 

Vid avyttring av specialrätter skall en kapitalvinstberäkning göras.  Specialrätter som grundas på 

innehav av befintliga aktier anses anskaffade för noll kronor. Hela försäljningsersättningen vid 

avyttring av specialrätter efter avdrag för försäljningsutgifter skall således tas upp till beskattning. 

Schablonmetoden får inte tillämpas i sådana fall och omkostnadsbeloppet för de ursprungliga aktierna 

påverkas inte. 

För specialrätter som förvärvats genom köp eller på liknande sätt utgör vederlaget anskaffningsutgift. 

Specialrätternas omkostnadsbelopp skall i sådant fall även beaktas vid beräkning av 

omkostnadsbeloppet för sedermera förvärvade aktier och teckningsoptioner.  

En specialrätt som varken utnyttjas eller säljs och därför förfaller anses avyttrad för noll kronor. 

Särskilt för anställda  
Anställda som erbjuds köpa värdepapper till ett pris understigande marknadsvärdet kan anses ha 

erhållit en skattepliktig förmån som beskattas som lön. Från denna regel finns undantag om förvärv 

samtidigt sker på samma villkor av andra än Bolagets eller koncernens anställda, styrelsemedlemmar 

och aktieägare, om Bolagets och koncernens anställda, styrelsemedlemmar och aktieägare inte 

förvärvar mer än 20 % av de utbjudna värdepappren och slutligen att den anställda inte förvärvar 

värdepapper för mer än 30 000 SEK.  

Utnyttjande och avyttring av teckningsoptioner  
Efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket kommer aktier och teckningsoptioner som ingår i de 

specialrätter som tecknats i Erbjudandet att separeras och handlas var för sig.  
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För innehavare av teckningsoptioner som väljer att under 2014 utnyttja dessa för teckning av nya 

aktier i Bolaget utlöses ingen beskattning. Omkostnadsbeloppet, bestående av anskaffningsutgiften för 

teckningsoptionerna jämte eventuellt courtage, skall läggas till anskaffningsutgiften för de nya 

aktierna som tecknats med stöd av teckningsoptionerna. För ytterligare information om beräkning av 

anskaffningsutgiften se avsnittet ”Allmänt om beskattning”. I det fall teckningsoptionerna förvärvats 

på annat sätt än via Erbjudandet, exempelvis via förvärv över marknaden, utgörs anskaffningsutgiften 

av vederlaget för teckningsoptionerna.  

Vid avyttring av teckningsoptioner skall kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden 

mellan försäljningsintäkten efter avdrag för försäljningsutgifter och omkostnadsbeloppet. 

Omkostnadsbeloppet består av anskaffningsutgiften med tillägg för eventuellt courtage. För ytterligare 

information om beräkning av anskaffningsutgiften se avsnittet ”Allmänt om beskattning”. 

Anskaffningsutgiften beräknas genom genomsnittsmetoden, vilket innebär att anskaffningsutgiften för 

teckningsoptionen utgörs av den genomsnittliga anskaffningsutgiften för samtliga teckningsoptioner 

beräknat på grundval av faktiska anskaffningsutgifter och med hänsyn tagen till inträffade 

förändringar avseende innehavet.  

Kapitalvinstbeskattning 
När marknadsnoterade aktier eller andra delägarrätter säljs eller på annat sätt avyttras kan en 

skattepliktig kapitalvinst eller en avdragsgill kapitalförlust uppstå som beskattas i inkomstslaget 

kapital med en skattesats om 30 procent. Kapitalvinsten eller kapitalförlusten beräknas normalt som 

skillnaden mellan försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter och 

omkostnadsbeloppet (se ovan rörande förvärvade specialrätters påverkan på aktiers 

omkostnadsbelopp). Omkostnadsbeloppet för alla delägarrätter av samma slag och sort beräknas 

gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. Vid försäljning av marknadsnoterade aktier, som 

till exempel aktier i Bolaget, får omkostnadsbeloppet alternativt bestämmas enligt schablonmetoden 

till 20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter. 

Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter är fullt ut 

avdragsgilla mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter, 

förutom andelar i investeringsfonder som endast innehåller svenska fordringsrätter, så kallade 

räntefonder. Kapitalförluster på aktier eller andra delägarrätter som inte kan kvittas på detta sätt får 

dras av med upp till 70 procent mot övriga inkomster i inkomstslaget kapital. Uppkommer underskott i 

inkomstslaget kapital medges skattereduktion mot kommunal och statlig inkomstskatt och kommunal 

fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30 procent av den del av underskottet som inte 

överstiger 100 000 kronor och med 21 procent av resterande del. Ett sådant underskott kan inte sparas 

till senare beskattningsår. 

Skatt på utdelning 
För privatpersoner beskattas utdelning i inkomstslaget kapital med en skattesats om 30 procent. För 

fysiska personer som är bosatta i Sverige innehålls normalt preliminär skatt avseende utdelning med 

30 procent. Den preliminära skatten innehålls av Euroclear, eller när det gäller förvaltarregistrerade 

aktier, av den svenska förvaltaren. 

Aktiebolag 

Skatt på kapitalvinster och utdelning 
För ett aktiebolag beskattas alla inkomster, inklusive skattepliktig kapitalvinst och utdelning, i 

inkomstslaget näringsverksamhet med 22 procent. Kapitalvinster och kapitalförluster beräknas på 

samma sätt som beskrivits ovan avseende fysiska personer. Avdrag för kapitalförluster på aktier som 

innehas som kapitalplacering medges endast mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. 

Sådana kapitalförluster kan även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster i bolag inom 

samma koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen. En kapitalförlust 

som inte kan utnyttjas ett visst år får sparas och kvittas mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och 

andra delägarrätter under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. 
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Särskilda skattefrågor för aktieägare som är begränsat skattskyldiga i 
Sverige 

Kupongskatt 
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som erhåller utdelning på aktier i ett 

svenskt aktiebolag uttas normalt svensk kupongskatt. Skattesatsen är 30 procent. Skattesatsen är dock i 

allmänhet reducerad genom skatteavtal som Sverige ingått med andra länder för undvikande av 

dubbelbeskattning. Flertalet av Sveriges skatteavtal möjliggör nedsättning av den svenska skatten till 

avtalets skattesats direkt vid utdelningstillfället om erforderliga uppgifter om den 

utdelningsberättigade föreligger. I Sverige verkställs avdraget för kupongskatt normalt av Euroclear, 

eller beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. I de fall 30 procents kupongskatt 

innehållits vid utbetalning till en person som har rätt att beskattas enligt en lägre skattesats eller för 

mycket kupongskatt annars innehållits, kan återbetalning begäras hos Skatteverket före utgången av 

det femte kalenderåret efter utdelningen. 

Kapitalvinstbeskattning 
Innehavare av aktier som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som inte bedriver verksamhet från 

fast driftställe i Sverige kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige vid avyttring av sådana 

värdepapper. Innehavarna kan emellertid bli föremål för beskattning i sin hemviststat. Enligt en 

särskild skatteregel kan emellertid fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige bli 

föremål för svensk beskattning vid försäljning av vissa värdepapper (såsom aktier och specialrätter) 

om de vid något tillfälle under avyttringsåret eller något av de tio föregående kalenderåren har varit 

bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten av denna regel kan begränsas av 

skatteavtal mellan Sverige och andra länder.  
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Handlingar införlivade genom hänvisning 
Investerare bör ta del av all den information som införlivas i Prospektet genom hänvisning. De delar i 

nedan angivna dokument som införlivas i Prospektet genom hänvisning är delar av detta Prospekt. 

Nedan angiven information som del av följande dokument skall anses införlivade i Prospektet genom 

hänvisning: 

- ExeoTechs årsredovisningar avseende räkenskapsåren 2012, 2011 och 2010. 

Årsredovisningarna har reviderats av ExeoTechs revisor. Hänvisningarna avser endast 

historisk finansiell information inklusive förvaltningsberättelser, noter och revisionsberättelser 

i årsredovisningar för respektive år.  

- ExeoTechs delårsrapport avseende januari-september 2013. Delårsrapporten har inte granskats 

av ExeoTechs revisor. 

- ASTGs årsredovisning avseende räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen har reviderats av 

Bolagets revisor. Hänvisningarna avser endast historisk finansiell information inklusive 

förvaltningsberättelser, noter och revisionsberättelser i årsredovisningen. 

Informationen, till vilken hänvisning sker, skall läsas som en del av detta Prospekt.  

Handlingar tillgängliga för inspektion 
Information ovan finns tillgänglig på ASTGs hemsida, www.astg.se eller kan erhållas av Bolaget i 

pappersformat under Prospektets giltighetstid vid Bolagets huvudkontor. Även Adressen till Bolagets 

huvudkontor återfinns i slutet av Prospektet. 

Även kopior på ASTGs bolagsordning, detta Prospekt, och de väsentliga avtal och andra dokument 

som har ingåtts med anledning av garantin finns att tillgå hos ASTG under hela Prospektets 

giltighetstid. 
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Villkor för teckningsoptioner 2014 i Advanced Stabilized 
Technologies Group AB (publ) 
 

1. Definitioner 

I dessa villkor betyder: 

”aktiebolagslagen” Aktiebolagslagen (2005:551). 

”aktievärdet” Det avkastningsvärde per aktie i Bolaget som 

av Bolaget anlitad oberoende värderingsman 

fastställer i anslutning till sådan omräkning av 

teckningskursen och antalet aktier som varje 

teckningsoption ger rätt att teckna som ska ske 

på grundval av bl.a. aktievärdet i händelse av 

att ingen av Bolagets aktier då är 

marknadsnoterade. 

”avstämningskonto” Värdepapperskonto hos Euroclear där 

respektive optionsinnehavares innehav av 

teckningsoptioner är registrerat eller, i 

förekommande fall, innehav av aktier i 

Bolaget som tillkommer genom teckning ska 

registreras. 

”bankdag” Dag som inte är lördag, söndag eller annan 

allmän helgdag i Sverige. 

”Bolaget” Advanced Stabilized Technologies Group AB 

(publ) org.nr 556943-8442. 

”Euroclear” Euroclear Sweden AB. 

”kontoförande institut” Bank eller annan, som medgetts rätt att vara 

kontoförande institut enligt lagen (1998:1479) 

om kontoföring av finansiella instrument och 

som Bolaget från tid till annan utser att handha 

vissa uppgifter enligt dessa villkor. 

”marknadsnotering” I samband med aktie, värdepapper eller annan 

rättighet, notering genom utgivarens försorg av 

sådan aktie, värdepapper eller annan rättighet 

på en reglerad marknad, någon annan 

organiserad marknadsplats eller en inofficiell 

lista. 

”optionsinnehavare” Den som är registrerad på avstämningskonto 

som innehavare av teckningsoption. 

”teckning” Teckning, med utnyttjande av teckningsoption, 

av nya aktier i Bolaget mot betalning i pengar 

enligt dessa villkor. 
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”teckningskurs” Den kurs till vilken teckning får ske enligt 

dessa villkor. 

”teckningsoption” Rätt att enligt dessa villkor teckna nya aktier i 

Bolaget mot betalning i pengar enligt dessa 

villkor. 

”teckningsperiod” Den period under vilken teckning får ske 

enligt dessa villkor. 

Singular form skall anses omfatta plural form och vice versa, såvida inte annat följer 

av sammanhanget. 

2. Antal teckningsoptioner, registrering m.m. 

Antalet teckningsoptioner uppgår till högst 41 789 696 stycken. 

Teckningsoptionerna ska registreras av Euroclear i ett avstämningsregister enligt 

lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, varför några fysiska 

teckningsoptionsbevis inte kommer att ges ut. Teckningsoptionerna registreras för 

optionsinnehavarnas räkning på deras respektive avstämningskonto. Registrering 

avseende teckningsoptionerna till följd av åtgärd enligt punkterna 6, 8 eller 12 nedan 

ombesörjs av Bolaget genom det kontoförande institut som Bolaget för tid till annan 

utser att handha sådan registrering. Optionsinnehavarens begäran om annan 

registrering ska göras till det kontoförande institut hos vilket optionsinnehavaren 

öppnat avstämningskonto. 

Bolaget utfäster sig att verkställa teckning i enlighet med dessa villkor. 

3. Rätt att teckna nya aktier 

Varje teckningsoption ger optionsinnehavaren rätt att teckna en ny aktie i Bolaget, 

varje aktie med ett kvotvärde om 0,02393 kronor. 

Teckningskursen ska uppgå till 1 (en) krona per tecknad aktie.  

Teckningskursen och det antal aktier som varje option ger rätt att teckna kan bli 

föremål för justering i enlighet med bestämmelserna i pkt 8 nedan. Om tillämpningen 

av dessa bestämmelser skulle medföra att teckningskursen kommer att understiga då 

utestående aktiers då gällande kvotvärde ska teckningskursen i stället motsvara då 

utestående aktiers då gällande kvotvärde. 
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4. Teckning 

Optionerna löper till och med den 13 juni 2014. Teckning kan dock enbart ske under  

perioden 26 maj 2014 till och med den 13 juni 2014. 

Teckningsperioden kan komma att tidigareläggas eller senareläggas i enlighet med 

bestämmelserna i pkt 8 nedan. 

Teckning kan ske endast av det hela antal aktier vartill det sammanlagda antalet 

teckningsoptioner, som är registrerade på samma avstämningskonto och som 

samtidigt utnyttjas av en och samma optionsinnehavare för teckning, ger rätt att 

teckna. 

Teckning sker genom att fastställd och av Bolaget tillhandahållen anmälningssedel 

(teckningslista), vederbörligen ifylld och undertecknad, ges in till Bolaget eller 

kontoförande institut på i anmälningssedeln angiven adress. 

Kommer inte sådan anmälningssedel (teckningslista) Bolaget eller kontoförande 

institut tillhanda inom teckningsperioden upphör teckningsoptionen. 

Teckning är bindande och kan inte återkallas. 

5. Betalning 

Samtidigt med teckning ska betalning erläggas för det antal aktier som teckningen 

avser. Betalning ska ske kontant till i anmälningssedeln (teckningslistan) angivet 

bankkonto. 

Optionsinnehavaren ska erlägga den eventuella skatt eller avgift som kan komma att 

utgå för överlåtelse, innehav eller utnyttjande av optionsrätt på grund av svensk eller 

utländsk lagstiftning eller svensk eller utländsk myndighets beslut. 

6. Verkställande av teckning 

Sedan teckning skett och betalning erlagts i enlighet med pkt 0 och 5 ovan verkställs 

teckningen. Därvid bortses från eventuellt överskjutande del av teckningsoption som 

enligt tredje stycket i pkt 0 ovan inte får utnyttjas för teckning. Sådan överskjutande 

del upphör i och med teckningen. 

Teckning verkställs genom att styrelsen för Bolaget beslutar att tilldela options-

innehavaren de nya aktierna, varefter de nya aktierna upptas i Bolagets aktiebok 

(som förs av Euroclear) och på optionsinnehavarens avstämningskonto såsom 

interimsaktier. Sedan registrering skett hos Bolagsverket blir registreringen av de nya 

aktierna i aktieboken och på avstämningskontot slutgiltig. 

Som framgår av pkt 8 nedan får teckning i vissa fall verkställas först efter viss senare 

tidpunkt och då med tillämpning av omräknad teckningskurs och omräknat antal 

aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. 
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7. Utdelning på ny aktie 

Aktie som tillkommit efter teckning medför rätt till vinstutdelning för första gången 

på den avstämningsdag för utdelning, som infaller närmast efter det att teckning 

verkställts. 

8. Omräkning av teckningskursen och antal aktier m.m. 

8.1 Fondemission 

Genomför Bolaget en fondemission ska teckning som sker på sådan tid, att den inte 

kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom teckningen kan 

upptas som interimsaktie i Bolagets aktiebok senast på sjuttonde kalenderdagen före 

den bolagsstämma som ska besluta om emissionen, verkställas först sedan stämman 

beslutat om emissionen. 

Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter emissionsbeslutet ger inte rätt 

att delta i fondemissionen. 

Om fondemissionen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal 

aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning som 

verkställs efter emissionsbeslutet. Omräkningarna ska utföras av Bolaget enligt 

följande formler: 
 

(Omräknad teckningskurs) = (föregående teckningskurs) x (antalet aktier i Bolaget 

före fondemissionen) / (antalet aktier i Bolaget efter fondemissionen) 

(Omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) = (föregående 

antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x (antalet aktier i Bolaget 

efter fondemissionen) / (antalet aktier i Bolaget före fondemissionen) 

 

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknade teckningskursen och det 

omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av 

Bolaget senast två bankdagar efter emissionsbeslutet samt sker slutlig registrering i 

aktieboken och på avstämningskonto av aktie som tillkommer genom teckning först 

efter avstämningsdagen för fondemissionen. Dessförinnan upptas sådan aktie endast 

interimistiskt i aktieboken och på avstämningskonto och ger inte rätt till deltagande i 

emissionen. 

8.2 Sammanläggning eller uppdelning (split) 

Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning (split) av aktierna ska 

teckning som sker på sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan utsträckning att 

aktie som tillkommer genom teckningen kan upptas som interimsaktie i Bolagets 

aktiebok senast på sjuttonde kalenderdagen före den bolagsstämma som ska besluta 

om sammanläggningen eller uppdelningen, verkställas först sedan stämman beslutat 

om sammanläggningen eller uppdelningen. 

Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter beslutet om sammanlägg-

ningen eller uppdelningen omfattas inte av sammanläggningen eller uppdelningen. 



 

77 

 

Om sammanläggningen eller uppdelningen verkställs ska en omräknad teckningskurs 

och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas 

vid teckning som verkställs efter beslutet om sammanläggningen eller uppdelningen. 

Omräkningarna ska utföras av Bolaget enligt följande formler: 
 

(Omräknad teckningskurs )= (föregående teckningskurs) x (antalet aktier i Bolaget 

före sammanläggningen eller uppdelningen) / (antalet aktier i Bolaget efter 

sammanläggningen eller uppdelningen) 

(Omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) = (föregående 

antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x (antalet aktier i Bolaget 

efter sammanläggningen eller uppdelningen) / (antalet aktier i Bolaget före 

sammanläggningen eller uppdelningen) 

 

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknade teckningskursen och det 

omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av 

Bolaget senast två bankdagar efter beslutet om sammanläggningen eller uppdel-

ningen samt sker slutlig registrering i aktieboken och på avstämningskonto av aktie 

som tillkommer genom teckning först sedan sammanläggning eller uppdelning 

verkställts genom registrering hos Euroclear. Dessförinnan upptas sådan aktie endast 

interimistiskt i aktieboken och på avstämningskonto och omfattas inte av 

sammanläggningen eller uppdelningen. 

8.3 Nyemission av aktier 

Genomför Bolaget en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna att 

teckna de nya aktierna mot kontant betalning eller betalning genom kvittning gäller 

följande beträffande verkställande av teckning och den rätt att delta i emissionen som 

aktie som tillkommer genom teckning ger: 

a) Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans 

godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande ska i 

emissionsbeslutet anges den senaste dag då teckning ska vara verkställd för 

att aktie som tillkommer genom teckningen ska ge rätt att delta i emissionen. 

Sådan dag får inte infalla tidigare än tionde kalenderdagen efter offentlig-

görandet av styrelsens emissionsbeslut. Teckning som sker på sådan tid, att den 

inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom 

teckningen kan upptas som interimsaktie i Bolagets aktiebok senast på nämnda 

dag, ska verkställas först efter den dagen. 

Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter den ovan nämnda dagen 

ger inte rätt att delta i nyemissionen. 

b) Beslutas emissionen av bolagsstämman ska teckning som sker på sådan tid, att 

den inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer genom 

teckningen kan upptas som interimsaktie i Bolagets aktiebok senast på 

sjuttonde kalenderdagen före den bolagsstämma som ska besluta om 

emissionen, verkställas först sedan stämman beslutat om emissionen. 

Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter emissionsbeslutet ger 

inte rätt att delta i nyemissionen. 
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Om nyemissionen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal 

aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning som 

verkställs vid sådan tid, att aktie som tillkommer genom teckningen inte ger rätt att 

delta i nyemissionen. Omräkningarna ska utföras av Bolaget enligt följande formler: 
 

(Omräknad teckningskurs) = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga 

marknadskurs under den enligt emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (”aktiens 

genomsnittskurs”)) / ((aktiens genomsnittskurs) + (teckningsrättens teoretiska värde 

(”teckningsrättens värde”))) 

(Omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna )= (föregående 

antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x ((aktiens 

genomsnittskurs) + teckningsrättens värde)) / (aktiens genomsnittskurs) 

 

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje 

handelsdag under den enligt emissionsbeslutet fastställda teckningstiden framräknade 

medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för aktien 

enligt den kurslista på vilken aktien är primärt noterad. I avsaknad av notering av 

betalkurs ska istället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan 

notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. 

Teckningsrättens värde ska framräknas enligt följande formel, dock att 

teckningsrättens värde ska bestämmas till noll om formeln ger ett negativt värde:  
 

(Teckningsrättens värde )= (det antal aktier som högst kan komma att utges enligt 

emissionsbeslutet) x ((aktiens genomsnittskurs) – (teckningskursen för de nya 

aktierna) / (antalet aktier i Bolaget före emissionsbeslutet) 

 

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknade teckningskursen och det 

omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av 

Bolaget senast två bankdagar efter utgången av den enligt emissionsbeslutet 

fastställda teckningstiden samt sker slutlig registrering i aktieboken och på 

avstämningskonto av aktie som tillkommer genom teckning först sedan 

omräkningarna fastställts. Dessförinnan verkställs teckning endast primärt – med 

tillämpning av före omräkningarna gällande teckningskurs och antal aktier som varje 

teckningsoption ger rätt att teckna – varvid de nya aktierna upptas interimistiskt i 

aktieboken och på avstämningskonto med notering om att omräkningarna kan 

medföra att sålunda preliminärt registrerade antal aktier kan komma att öka vid 

slutlig registrering, och ger inte rätt till deltagande i emissionen. 

8.4 Emission av teckningsoptioner eller konvertibler 

Genomför Bolaget en emission av teckningsoptioner eller konvertibler med 

företrädesrätt för aktieägarna att teckna teckningsoptionerna eller konvertiblerna mot 

kontant betalning eller betalning genom kvittning eller, vad gäller teckningsoptioner, 

utan betalning, ska bestämmelserna i första stycket (a) och (b) i pkt 8.3 ovan äga 

motsvarande tillämpning beträffande verkställande av teckning och den rätt att delta i 

emissionen som aktie som tillkommer genom teckning ger. 
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Om emissionen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal 

aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning som 

verkställs vid sådan tid att aktie som tillkommer genom teckningen inte ger rätt att 

delta i emissionen. Omräkningarna ska utföras av Bolaget enligt följande formler: 
 

(Omräknad teckningskurs) = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga 

marknadskurs under den enligt emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (”aktiens 

genomsnittskurs”)) / ((aktiens genomsnittskurs) + (teckningsrättens teoretiska värde 

(”teckningsrättens värde”))) 

(Omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) = (föregående 

antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x ((aktiens 

genomsnittskurs) + teckningsrättens värde)) / (aktiens genomsnittskurs) 

 

Aktiens genomsnittskurs ska framräknas med motsvarande tillämpning av 

bestämmelserna i pkt 8.3 ovan. 

Om teckningsrätten är föremål för marknadsnotering ska teckningsrättens värde 

anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under den enligt 

emissionsbeslutet fastställda teckningstiden framräknade medeltalet av den under 

dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för teckningsrätten enligt den kurslista 

på vilken teckningsrätten är primärt noterad. I avsaknad av notering av betalkurs ska 

istället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare 

sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. 

Om teckningsrätten inte är föremål för marknadsnotering ska teckningsrättens värde 

så långt möjligt fastställas med ledning av den förändring i marknadsvärde avseende 

Bolagets aktier som enligt av Bolaget anlitad oberoende värderingsman kan bedömas 

ha uppkommit till följd av emissionen. 

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknande teckningskursen och det 

omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av 

Bolaget senast två bankdagar efter utgången av den enligt emissionsbeslutet fast-

ställda teckningstiden samt sker slutlig registrering i aktieboken och på avstämnings-

konto av aktie som tillkommer genom teckning först sedan omräkningarna fastställts. 

Dessförinnan verkställs teckning endast preliminärt – med tillämpning av före 

omräkningarna gällande teckningskurs och antal aktier som varje teckningsoption ger 

rätt att teckna – varvid de nya aktierna upptas interimistiskt i aktieboken och på 

avstämningskonto med notering om att omräkningarna kan medföra att sålunda 

preliminärt registrerade antal aktier kan komma att öka vid slutlig registrering, och 

ger inte rätt till deltagande i emissionen. 

8.5 Vissa andra erbjudanden till aktieägarna 

Genomför Bolaget i andra fall än som avses i pkt 8.1-8.4 ovan (i) ett erbjudande till 

aktieägarna att med företrädesrätt enligt principerna i 13 kap. 1 § första stycket 

aktiebolagslagen förvärva värdepapper eller rättighet av något slag av Bolaget eller 

(ii) en utdelning till aktieägarna, med nyss nämnd företrädesrätt, av sådana 

värdepapper eller rättigheter (i båda fallen ”erbjudandet”), ska bestämmelserna i 

första stycket (a) och (b) i pkt 8.3 ovan äga motsvarande tillämpning beträffande 
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verkställande av teckning och den rätt att delta i erbjudandet som aktie som 

tillkommer genom teckning ger. 

Om erbjudandet verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal 

aktier som vid varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning som 

verkställs vid sådan tid att aktie som tillkommer genom teckningen inte ger rätt att 

delta i erbjudandet. Omräkningarna ska utföras av Bolaget enligt följande formler: 
 

(Omräknad teckningskurs) = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga 

marknadskurs under den för erbjudandet fastställda anmälningstiden eller, i 

händelse av utdelning, under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag 

då aktien noteras utan rätt till del av utdelningen (”aktiens genomsnittskurs”)) / 

((aktiens genomsnittskurs) + (det teoretiska värdet av rätten att delta i erbjudandet 

(”inköpsrättens värde”))) 

(Omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) = (föregående 

antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x ((aktiens 

genomsnittskurs) + (inköpsrättens värde)) / (aktiens genomsnittskurs) 

 

Aktiens genomsnittskurs ska framräknas med motsvarande tillämpning av 

bestämmelserna i pkt 8.3 ovan. 

Om aktieägarna erhåller inköpsrätter och dessa är föremål för marknadsnotering ska 

inköpsrättens värde anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under 

den för erbjudandet fastställda anmälningstiden framräknade medeltalet av den under 

dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för inköpsrätten enligt den kurslista på 

vilken inköpsrätten är primärt noterad. I avsaknad av notering av betalkurs ska 

istället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare 

sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. 

Om aktieägarna inte erhåller inköpsrätter eller om dessa inte är föremål för 

marknadsnotering, men de värdepapper eller rättigheter som omfattas av erbjudandet 

antingen redan är marknadsnoterade eller marknadsnoteras i samband med 

erbjudandet, ska inköpsrättens värde (i) om värdepappren eller rättigheterna i fråga 

redan är marknadsnoterade anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag 

under den för erbjudandet fastställda anmälningstiden eller, i händelse av utdelning, 

under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. första dagen då aktien noteras 

utan rätt till del av utdelningen framräknade medeltalet av den under dagen noterade 

högsta och lägsta betalkursen för dessa värdepapper eller rättigheter enligt den 

kurslista på vilken nämnda värdepapper eller rättigheter är primärt noterade, i 

förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med 

erbjudandet, eller (ii) om värdepappren eller rättigheterna i fråga marknadsnoteras i 

samband med erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag 

under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. första dagen för sådan notering 

framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen 

för dessa värdepapper eller rättigheter enligt den kurslita på vilken nämnda 

värdepapper eller rättigheter är primärt noterade, i förekommande fall minskat med 

det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av 

notering av betalkurs ska istället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. 

Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. När 

inköpsrättens värde ska framräknas enligt (ii) i detta stycke ska vid omräkningen av 
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teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna enligt 

formlerna ovan aktiens genomsnittskurs avse aktiens genomsnittliga marknadskurs 

under den i (ii) i detta stycke angivna perioden om 25 handelsdagar istället för den 

period som anges i formlerna ovan. 

Om aktieägarna inte erhåller inköpsrätter eller om dessa inte är föremål för 

marknadsnotering, och de värdepapper eller rättigheter som omfattas av erbjudandet 

varken redan är marknadsnoterade eller marknadsnoteras i samband med 

erbjudandet, ska inköpsrättens värde så långt möjligt fastställas med ledning av den 

förändring i marknadsvärde avseende bolagets aktier som enligt av Bolaget anlitad 

oberoende värderingsman kan bedömas ha uppkommit till flöjd av erbjudandet. 

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknande teckningskursen och det 

omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av 

Bolaget senast två bankdagar efter utgången av den period under vilken aktiens 

genomsnittliga marknadskurs ska framräknas vid omräkningarna enligt ovan, samt 

sker slutlig registrering i aktieboken och på avstämningskonto av aktie som 

tillkommer genom teckning först sedan omräkningarna fastställts. Dessförinnan 

verkställs teckning endast preliminärt – med tillämpning av före omräkningarna 

gällande teckningskurs och antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna 

– varvid de nya aktierna upptas interimistiskt i aktieboken och på avstämningskonto 

med notering om att omräkningarna kan medföra att sålunda preliminärt registrerade 

antal aktier kan komma att öka vid slutlig registrering, och ger inte rätt till deltagande 

i emissionen. 

8.6 Likabehandling av optionsinnehavare och aktieägare 

Genomför Bolaget en åtgärd som avses i pkt 8.3-8.5 ovan får Bolaget efter eget val 

erbjuda samtliga optionsinnehavare samma företrädesrätt som aktieägarna att delta i 

emissionen eller erbjudandet. Därvid ska varje optionsinnehavare, trots att teckning 

inte har skett eller verkställts, anses vara ägare till det antal aktier som 

optionsinnehavaren skulle ha erhållit om teckning skett och verkställts enligt den 

teckningskurs och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna som 

gällt om teckning verkställts vid sådan tidpunkt att aktie som tillkommit genom 

teckningen gett rätt att delta i ifrågavarande emission eller erbjudande. 

Om Bolaget erbjuder optionsinnehavarna företrädesrätt enligt föregående stycke ska 

ingen omräkning av teckningskursen eller antalet aktier som varje teckningsoption 

ger rätt att teckna ske enligt pkt 8.3-8.5 ovan eller pkt 8.9 nedan med anledning av 

emissionen eller erbjudandet. 

8.7 Extraordinär utdelning 

Lämnar Bolaget kontant utdelning till aktieägarna med ett belopp per aktie som 

tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda kontantutdelningar per 

aktie överstiger sju procent av aktiens genomsnittskurs under en period om 25 

handelsdagar närmast före den dag då styrelsen för Bolaget offentliggör sin avsikt att 

till bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning (vilken genomsnittskurs ska 

beräknas med motsvarande tillämpning av bestämmelserna i pkt 8.3 ovan) ska 

teckning som sker på sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan utsträckning att 

aktie som tillkommer genom teckningen kan upptas som interimsaktie i Bolagets 
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aktiebok senast på sjuttonde kalenderdagen före den bolagsstämma som ska besluta 

om utdelningen, verkställas först sedan stämman beslutat om utdelningen. 

Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter utdelningsbeslutet ger inte rätt 

att erhålla del av utdelningen. 

Om lämnandet av utdelningen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett 

omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid 

teckning som verkställs vid sådan tid att aktie som tillkommer genom teckningen inte 

ger rätt att erhålla del av utdelningen. Omräkningarna ska baseras på den del av den 

sammanlagda kontantutdelningen per aktie som överstiger fem procent av aktiens 

genomsnittskurs under ovan nämnd period (”den extraordinära utdelningen”) och ska 

utföras av Bolaget enligt följande formler: 
 

(Omräknad teckningskurs )= (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga 

marknadskurs under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då aktien 

noteras utan rätt till del av den extraordinära utdelningen (”aktiens 

genomsnittskurs”)) / ((aktiens genomsnittskurs) + (den extraordinära utdelningen 

som utbetalas per aktie)) 

(Omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) = (föregående 

antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x ((aktiens 

genomsnittskurs) + (den extraordinära utdelningen som utbetalas per aktie)) / 

(aktiens genomsnittskurs) 

 

Aktiens genomsnittskurs ska framräknas med motsvarande tillämpning av 

bestämmelserna i pkt 8.3 ovan. 

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknande teckningskursen och det 

omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av 

Bolaget senast två bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 

handelsdagar samt sker slutlig registrering i aktieboken och på avstämningskonto av 

aktie som tillkommer genom teckning först sedan omräkningarna fastställts. 

Dessförinnan verkställs teckningen endast preliminärt – med tillämpning av före 

omräkningarna gällande teckningskurs och antal aktier som varje teckningsoption ger 

rätt att teckna – varvid de nya aktierna upptas interimistiskt i aktieboken och på 

avstämningskonto med notering om att omräkningarna kan medföra att sålunda 

preliminärt registrerade antal aktier kan komma att öka vid slutlig registrering, och 

ger inte rätt att erhålla del av utdelningen. 

8.8 Minskning av aktiekapitalet m.m. 

Genomför Bolaget en minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna 

(med eller utan indragning/inlösen av aktier), och är minskningen obligatorisk, ska 

teckning som sker på sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan utsträckning att 

aktie som tillkommer genom teckningen kan upptas som interimsaktie i Bolagets 

aktiebok senast på sjuttonde kalenderdagen före den bolagsstämma som ska besluta 

om minskningen, verkställas först sedan stämman beslutat om minskningen. 

Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter minskningsbeslutet ger inte 

rätt att erhålla del av vad som återbetalas och omfattas inte av eventuell 

indragning/inlösen av aktier. 
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Om minskningen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal 

aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning som 

verkställs efter minskningsbeslutet. Omräkningarna ska utföras av Bolaget enligt 

följande formler: 
 

(Omräknad teckningskurs) = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga 

marknadskurs under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då aktien 

noteras utan rätt till återbetalning (”aktiens genomsnittskurs”)) / ((aktiens 

genomsnittskurs) + (det faktiska belopp som återbetalas per aktie)) 

(Omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) = (föregående 

antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x ((aktiens 

genomsnittskurs) + (det faktiska belopp som återbetalas per aktie)) / (aktiens 

genomsnittskurs) 

 

Om minskningen sker genom inlösen av aktier ska vid omräkning av teckningskursen 

och antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna enligt ovan, istället för 

det faktiska belopp som återbetalas per aktie, användas ett beräknas återbetalnings-

belopp enligt följande: 
 

(Beräknat återbetalningsbelopp per aktie) = ((det faktiska belopp som återbetalas 

per inlöst aktie) – (aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period om 25 

handelsdagar närmast före den dag då aktien noteras utan rätt till deltagande i 

minskningen (”aktiens genomsnittskurs”))) / ((det antal aktier i Bolaget som ligger 

till grund för inlösen av en aktie) – 1) 

 

Aktiens genomsnittskurs ska framräknas med motsvarande tillämpning av 

bestämmelserna i pkt 8.3 ovan. 

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknande teckningskursen och det 

omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av 

Bolaget senast två bankdagar efter utgången av den senast infallande perioden om 25 

handelsdagar som enligt ovan ska tillämpas vid omräkningarna samt sker slutlig 

registrering i aktieboken och på avstämningskonto av aktie som tillkommer genom 

teckning först sedan omräkningarna fastställts. Dessförinnan verkställs teckningen 

endast preliminärt – med tillämpning av före omräkningen gällande teckningskurs 

och antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna – varvid de nya aktierna 

upptas interimistiskt i aktieboken och på avstämningskonto med notering om att 

omräkningarna kan medföra att sålunda preliminärt registrerade antal aktier kan 

komma att öka vid slutlig registrering, och ger inte rätt att erhålla del av vad som 

återbetalas och omfattas inte av eventuell indragning av aktier. 

Genomför bolaget (i) en minskning av aktiekapitalet med återbetalning till 

aktieägarna genom inlösen, och är minskningen inte obligatorisk, eller (ii) ett återköp 

av egna aktier (utan att det är fråga om minskning av aktiekapitalet) där, enligt 

Bolagets bedömning, sådan minskning eller sådant återköp med hänsyn till dess 

tekniska utformning och ekonomiska effekter är att jämställa med en minskning som 

är obligatorisk, ska bestämmelserna ovan i denna pkt 8.8 tillämpas och en omräkning 

av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna 

utföras med tillämpning av så långt möjligt de principer som anges i denna pkt 8.8. 
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8.9 Omräkning om Bolagets aktier inte är marknadsnoterade 

8.9.1 Genomför Bolaget en åtgärd som avses i pkt 8.3-8.5 eller pkt 8.8 ovan eller pkt 8.14 

nedan och är ingen av Bolagets aktier vid tidpunkten för åtgärden marknadsnoterade 

ska bestämmelserna i sådan punkt äga tillämpning, dock att hänvisningen till aktiens 

genomsnittskurs i tillämplig omräkningsformel istället ska anses vara till aktievärdet. 

8.9.2 Är ingen av Bolagets aktier marknadsnoterade ska, istället för motsvarande 

bestämmelser i pkt 8.7 ovan, följande gälla. Lämnar Bolaget en kontant utdelning till 

aktieägarna med ett belopp som tillsammans med andra under samma räkenskapsår 

utbetalda kontantutdelningar överstiger 50 procent av Bolagets resultat efter skatt 

enligt fastställd resultaträkning eller, i förekommande fall, koncernresultaträkning för 

räkenskapsåret närmast före det år utdelningen beslutas, ska teckning som sker på 

sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som tillkommer 

genom teckningen kan upptas som interimsaktie i Bolagets aktiebok senast på 

sjuttonde kalenderdagen före den bolagsstämma som ska besluta om utdelningen, 

verkställas först sedan stämman beslutat om utdelningen. 

Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter utdelningsbeslutet ger inte rätt 

att erhålla del av utdelningen.  

Om lämnandet av utdelningen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett 

omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid 

teckning som verkställs vid sådan tid att aktie som tillkommer genom teckningen inte 

ger rätt att erhålla del av utdelningen. Omräkningarna ska baseras på den del av den 

sammanlagda kontantutdelningen per aktie som sammanlagt överstiger 50 procent av 

Bolagets ovan angivet resultat efter skatt (”den extraordinära utdelningen”) och ska i 

övrigt utföras i enlighet med bestämmelserna i pkt 8.7 ovan, dock att hänvisningen 

till aktiens genomsnittskurs i omräkningsformlerna istället ska anses vara till 

aktievärdet. 

8.10 Alternativ omräkningsmetod 

Genomför Bolaget en åtgärd som avses i pkt 8.1-8.5 eller 8.7-8.8 ovan eller pkt 8.14 

nedan och skulle enligt Bolagets bedömning tillämpning av härför avsedda 

omräkningsformler, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat 

skäl, inte kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som options-

innehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, ska Bolaget 

genomföra omräkningarna av teckningskursen och det antal aktier som varje 

teckningsoption ger rätt att teckna på det sätt Bolaget finner ändamålsenligt för att få 

ett skäligt resultat. 

8.11 Avrundning 

Vid omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption ger 

rätt att teckna enligt denna pkt. 8 ska teckningskursen avrundas till närmaste tiotal 

öre, varvid fem öre ska avrundas nedåt, och antalet aktier avrundas uppåt till två 

decimaler. 

8.12 Tvångsinlösen 

Om aktie i Bolaget blir föremål för tvångsinlösen gäller vad som anges i 22 kap. 

aktiebolagslagen beträffande rätten att teckna och få teckning verkställd. 
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8.13 Fusion 

Om (i) bolagsstämma beslutar att godkänna en fusionsplan varigenom Bolaget ska 

uppgå i annat bolag eller (ii) styrelsen för Bolaget beslutar att Bolaget ska uppgå i 

moderbolag får teckning därefter inte ske eller verkställas. Rätten att teckna och 

skyldigheten att verkställa teckning upphör i och med bolagsstämmans beslut eller, i 

förekommande fall, styrelsens beslut. 

Om fusionen inte genomförs får teckning återigen ske och verkställas i enlighet med 

dessa villkor. 

Senast 60 kalenderdagar innan bolagsstämma tar ställning till fråga om godkännande 

av fusionsplan eller, i förekommande fall, styrelsen tar ställning till fråga om Bolaget 

ska uppgå i moderbolag, ska optionsinnehavarna underrättas om den planerade 

fusionen. Underrättelsen ska innehålla en erinran om att teckning inte får ske eller 

verkställas sedan bolagsstämman beslutat godkänna fusionsplanen eller, i 

förekommande fall, styrelsen beslutat att Bolaget ska uppgå i moderbolag samt också 

erinran om den tidigarelagda teckningsperioden enligt nedanstående stycke. 

Oavsett vad som i pkt 0 ovan sägs om teckningsperiod har optionsinnehavarna rätt att 

teckna och få teckning verkställd från och med dagen för i föregående stycke nämnda 

underrättelse, dock förutsatt att teckning kan verkställas i sådan utsträckning att aktie 

som tillkommer genom teckningen kan upptas som interimsaktie i Bolagets aktiebok 

senast dagen före den bolagsstämma som ska pröva frågan om godkännande av 

fusionsplanen eller, i förekommande fall, det sammanträde med styrelsen som ska 

pröva frågan om bolaget ska uppgå i moderbolag. 

8.14 Delning 

8.14.1 Om bolagsstämman beslutar att godkänna en delningsplan varigenom vissa av 

Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra bolag ska teckning 

som sker på sådan tid, att den inte kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som 

tillkommer genom teckningen kan upptas som interimsaktie i Bolagets aktiebok 

senast på sjuttonde kalenderdagen före den bolagsstämma som ska besluta om 

godkännande av delningsplanen, verkställas först sedan stämman beslutat om 

delningsplanen. 

Aktie som tillkommer genom teckning verkställd efter beslutet om delningsplanen 

ger inte rätt att erhålla del av delningsvederlaget.  

Om delningen verkställs ska en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal 

aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna tillämpas vid teckning som 

verkställs efter beslutet om delningsplanen. Omräkningarna ska utföras av Bolaget 

enligt följande formler: 
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(Omräknad teckningskurs) = (föregående teckningskurs) x (aktiens genomsnittliga 

marknadskurs under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då aktien 

noteras utan rätt till del av delningsvederlaget (”aktiens genomsnittskurs”)) / 

((aktiens genomsnittskurs) + (värdet av det delningsvederlag som utbetalas per 

aktie)) 

(Omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) = (föregående 

antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x ((aktiens 

genomsnittskurs) + (värdet av det delningsvederlag som utbetalas per aktie)) / 

(aktiens genomsnittskurs) 

 

Aktiens genomsnittskurs ska framräknas med motsvarande tillämpning av 

bestämmelserna i pkt 8.3 ovan. 

I den del delningsvederlaget utgår i form av aktier eller andra värdepapper som är 

föremål för marknadsnotering ska värdet på delningsvederlaget anses motsvara 

genomsnittet av det för varje handelsdag under ovan angiven period om 25 

handelsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta 

betalkursen för sådana aktier eller andra värdepapper enligt den kurslista på vilken de 

är primärt noterade. I avsaknad av notering av betalkurs ska istället den senaste 

noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller 

köpkurs ska inte ingå i beräkningen. 

I den del delningsvederlaget utgår i form av aktier eller andra värdepapper som inte 

är föremål för marknadsnotering, men som marknadsnoteras i samband med 

delningen, ska värdet på delningsvederlaget anses motsvara genomsnittet av det för 

varje handelsdag under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. första dagen för 

sådan notering framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och 

lägsta betalkursen för dessa aktier eller andra värdepapper enligt den kurslista på 

vilken nämnda aktier eller värdepapper är primärt noterade. I avsaknad av notering 

av betalkurs ska istället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan 

notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. I den del 

delningsvederlagets värde ska framräknas enligt detta stycke ska vid omräkningarna 

av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna 

enligt formlerna ovan aktiens genomsnittskurs avse aktiens genomsnittliga 

marknadskurs under den i detta stycke angivna perioden om 25 handelsdagar istället 

för den period som anges i formlerna ovan. 

I den del delningsvederlaget utgår i form av aktier eller andra värdepapper som inte 

är föremål för marknadsnotering, och dessa aktier eller andra värdepapper inte 

marknadsnoteras i samband med delningen, ska värdet på delningsvederlaget så långt 

möjligt fastställas med ledning av den förändring i marknadsvärde avseende Bolagets 

aktier som enligt av Bolaget anlitad oberoende värderingsman kan bedömas ha 

uppkommit till följd av delningen. 

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknande teckningskursen och det 

omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av 

Bolaget senast två bankdagar efter utgången av den perioden om 25 handelsdagar 

under vilken aktiens genomsnittliga marknadskurs ska framräknas vid omräkningarna 
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samt sker slutlig registrering i aktieboken och på avstämningskonto av aktie som 

tillkommer genom teckning först sedan omräkningarna fastställts. Dessförinnan 

verkställs teckningen endast preliminärt – med tillämpning av före omräkningarna 

gällande teckningskurs och antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna 

– varvid de nya aktierna upptas interimistiskt i aktieboken och på avstämningskonto 

med notering om att omräkningarna kan medföra att sålunda preliminärt registrerade 

antal aktier kan komma att öka vid slutlig registrering, och ger inte rätt att erhålla del 

av delningsvederlaget. 

8.14.2 Om bolagsstämma beslutar att godkänna en delningsplan varigenom Bolaget ska 

delas genom att samtliga av Bolagets tillgångar och skulder övertas av två eller flera 

andra bolag, får teckning därefter inte ske eller verkställas. Rätten att teckna och 

skyldigheten att verkställa teckning upphör i och med bolagsstämmans beslut. 

Om delningen inte genomförs får teckning återigen ske och verkställas i enlighet 

med dessa villkor. 

Senast 60 kalenderdagar innan bolagsstämma tar ställning till fråga om godkännande 

av delningsplan ska optionsinnehavarna underrättas om den planerade delningen. 

Underrättelsen ska innehålla en erinran om att teckning inte får ske eller verkställas 

sedan bolagsstämman beslutat godkänna delningsplanen samt också erinran om den 

tidigarelagda teckningsperioden enligt nedanstående stycke. 

Oavsett vad som i pkt 0 ovan sägs om teckningsperiod har optionsinnehavarna rätt att 

teckna och få teckning verkställd från och med dagen för ovan nämnda underrättelse, 

dock förutsatt att teckning kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som 

tillkommer genom teckningen kan upptas som interimsaktie i Bolagets aktiebok 

senast dagen före den bolagsstämma som ska pröva frågan om godkännande av 

delningsplanen. 

8.15 Likvidation 

Om det beslutas att Bolaget ska gå i likvidation får teckning därefter inte ske eller 

verkställas. Rätten att teckna och skyldigheten att verkställa teckning upphör i och 

med likvidationsbeslutet, oavsett grunden för beslutet och oavsett om det då vunnit 

laga kraft. 

Om likvidationen upphör får teckning återigen ske och verkställas i enlighet med 

dessa villkor. 

Senast 30 kalenderdagar innan bolagsstämma tar ställning till fråga om Bolaget ska 

gå i frivillig likvidation enligt 25 kap. 1 § aktiebolagslagen ska optionsinnehavarna 

underrättas om den planerade likvidationen. Underrättelsen ska innehålla en erinran 

om att teckning inte får ske eller verkställas sedan bolagsstämman beslutat att 

Bolaget ska gå i likvidation samt erinran om den tidigarelagda teckningsperioden 

enligt nedanstående stycke. 

Oavsett vad som i pkt 0 ovan sägs om teckningsperiod har optionsinnehavarna rätt att 

teckna och få teckning verkställd från och med dagen för ovan nämnda underrättelse, 

dock förutsatt att teckning kan verkställas i sådan utsträckning att aktie som 

tillkommer genom teckningen kan upptas som interimsaktie i Bolagets aktiebok 

senast dagen före den bolagsstämma som ska pröva frågan om Bolaget ska gå i 

likvidation. 
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8.16 Konkurs 

Om domstol försätter Bolaget i konkurs får teckning därefter inte ske eller 

verkställas. Rätten att teckna och skyldigheten att verkställa teckning upphör i och 

med konkursbeslutet, oavsett grunden för beslutet och oavsett om det då vunnit laga 

kraft. 

Om konkursbeslutet hävs får teckning återigen ske och verkställas i enlighet med 

dessa villkor. 

9. Särskilt åtagande av Bolaget 

Bolaget förbinder sig att inte vidta någon åtgärd som avses i pkt 8 som medför en 

omräkning av teckningskursen till belopp understigande då uteslutande aktiers då 

gällande kvotvärde. 

10. Förvaltare 

Om teckningsoption är förvaltarregistrerad enligt 5 kap. 14 § aktiebolagslagen ska 

förvaltaren betraktas som optionsinnehavare vid tillämpningen av dessa villkor. 

11. Meddelanden 

Meddelande rörande teckningsoptionerna ska ske genom brev med posten till varje 

optionsinnehavare och andra rättighetshavare som är antecknad på avstämningskonto 

för teckningsoption. 

För det fall teckningsoptionerna är marknadsnoterade ska meddelande i tillämpliga 

fall även lämnas i enlighet med de bestämmelser som är tillämpliga med anledning 

av marknadsnoteringen. 

12. Ändring av villkoren 

Bolaget har rätt att besluta om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, 

domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det annars, enligt 

Bolagets bedömning, av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och 

optionsinnehavarnas rättigheter inte i något avseende försämras. 

Vid ändring i den lagstiftning som hänvisas till i dess villkor skall villkoren i 

möjligaste mån tolkas som att hänvisning görs till sådant lagrum som ersätter det 

lagrum som hänvisas till i dessa villkor. Vid terminologiska förändringar i 

lagstiftningen avseende termer som används i dessa villkor skall de termer som 

används i dessa villkor i möjligaste mån tolkas som om termen som används i den 

nya lagstiftningen även används i dessa villkor. 

13. Sekretess 

Varken Bolaget, kontoförande institut eller Euroclear får obehörigen till tredje man 

lämna uppgift om optionsinnehavare. 

Bolaget har rätt till insyn i Euroclears avstämningsregister över teckningsoptionerna, 

vari bl.a. framgår vem som är registrerad för teckningsoptionerna. 
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14. Ansvarsbegränsning 

I fråga om de åtgärder som enligt dessa villkor ankommer på Bolaget, kontoförande 

institut eller Euroclear gäller – beträffande Euroclear med beaktande av 

bestämmelserna i lagen om kontoföring av finansiella instrument – att ansvarighet 

inte kan göras gällande för skada som beror av svensk eller utländsk lag, svensk eller 

utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller 

annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och 

lockout gäller även om bolaget, kontoförande institut eller Euroclear vidtar eller är 

föremål för sådan konfliktåtgärd. 

Inte heller är Bolaget, kontoförande institut eller Euroclear skyldigt att i andra fall 

ersätta skada som uppkommer om Bolaget eller, i förekommande fall, kontoförande 

institut eller Euroclear varit normalt aktsamt. Härutöver gäller att Bolaget och 

kontoförande institut inte i något fall är ansvarigt för indirekt skada. 

Föreligger hinder för Bolaget, kontoförande institut eller Euroclear att vidta åtgärd på 

grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden uppskjutas till dess 

hindret har upphört. 

15. Tvistelösning och tillämplig lag 

Tvist i anledning av dessa villkor eller därmed sammanhängande rättsfrågor ska 

avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans eller sådan 

annan domstol som Bolaget skriftligen godtar. 

Dessa villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor ska tolkas och tillämpas i 

enlighet med svensk rätt. 

 

---------- 
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