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definitioner och förkortningar
Hydraulapplikationer: Ett slutet system där energiöverföring sker via en strömmande trycksatt vätska 
Mikron: Mikrometer, en miljondels meter, 1 x10-6
OEM: Original Equipment Manufacturer d.v.s. det företag som tillverkar den slutliga produkten som kan säljas på den öppna 
marknaden t.ex. Volvo Truck Corporation
RME-bränsle: Rapsmetylester, går ofta under namnet biodiesel
LCC: Life Cycle Cost, ”Livslängdskostnad”. En kostnadsmodell som återspeglar en ”total” kostnad för en investering

erbjudandet i sammandrag
Företrädesrätt: En innehavd aktie ger rätten att teckna en nyemitterad aktie 
Teckningskurs: 0,20 kr
Emissionsbelopp: 15 381 432 kr
Avstämningsdag: 23 maj
Teckningstid: 28 maj – 8 juni
Handel med teckningsrätter: 28 maj – 4 juni
Förbindelser/garanti: Emissionen är säkerställd till 100 % i form av teckningsförbindelser samt garantiåtaganden

tidpunkter för ekonomisk information
Delårsrapport för januari – juni 2012 lämnas den 31 augusti 2012

Viktig information
Med ”COT” och ”Bolaget” avses COT – Clean Oil Technology AB (publ) org. nr 556598-5362. Med ”Eyer” avses Eyer 
Fondkommission AB (publ) med org.nr 556737-7121. Detta Prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen 
i enlighet med bestämmelserna i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen 
innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifter i Prospektet är riktiga eller fullständiga. För detta Prospekt 
gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta Prospekt skall avgöras av svensk domstol.

Erbjudandet enligt detta Prospekt riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare Prospekt, registreringar eller 
andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför 
Sverige. Prospektet får inte distribueras till eller inom land, bland annat USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland och Japan, 
där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt föregående stycke eller strider mot lagar och regler i sådant land. 
Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på detta Prospekt och på erbjudandet enligt Prospektet. Tvist rörande erbjudandet 
enligt detta Prospekt skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol. Finansiell rådgivare till COT är Eyer Fondkommission AB 
som bistått Bolaget vid upprättandet av Prospektet. Eyer äger idag inga aktier i Bolaget. Informationen i Prospektet är såvitt 
Eyer känner till uppriktigt återgiven samt ger en rättvisande bild av erbjudandet.

Dokument införlivade genom hänvisning
Följande dokument har ingivits till Finansinspektionen och införlivats i Prospektet genom hänvisning och skall läsas som en 
del av Prospektet: COT:s årsredovisningar för 2009, 2010 och 2011, vilka har reviderats av PricewaterhouseCoopers och COT:s 
delårsrapport för perioden januari-mars 2012, vilken inte har granskats eller reviderats av Bolagets revisorer. Bolagets revisorer 
har ej heller granskat några andra delar av detta Prospekt. 
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Följande sammanfattning skall enbart ses som en introduktion 
till övriga avsnitt i detta Prospekt. Beslut om att investera i de 
aktier Bolaget erbjuder genom Prospektet skall grunda sig på en 
bedömning av Prospektet i dess helhet. Den som med anledning 
av uppgifterna i ett Prospekt väcker talan vid domstol kan bli 
tvungen att påta sig kostnaderna för översättning av Prospektet. 
Endast i det fall att uppgifter som ingår i eller saknas i samman-
fattningen eller översättningen är vilseledande eller felaktiga 
i förhållande till de andra delarna i Prospektet kan en person 
göras ansvarig för dessa uppgifter.

cOt – clean Oil technology ab i korthet
COT utvecklar och marknadsför patenterad miljöteknik för 
kontinuerlig rening av smörj- och hydrauloljor under drift.  
Företaget erbjuder en effektiv lösning på problemen med bränsle- 
utspädning i smörjoljor för förbränningsmotorer.

Företagets huvudkontor ligger i Göteborg medan teknisk 
utveckling och produktion sker i Anderstorp. Företaget arbetar 
i första hand med den svenska, övriga Europeiska samt den 
Nordamerikanska fordonsindustrin samt enskilda distributörer 
för hydraulikapplikationer. 

COT är ett publikt aktiebolag som är listat sedan den 1 november 
2004. Idag är Bolagets aktie listad på NGM-Nordic MTF.

affärsidé
COT skall bidra till att våra kunder kan utveckla och sälja  
produkter med minsta möjliga miljöpåverkan och med god 
ekonomi. Därigenom kan vi tillsammans bidra till morgondagens 
hållbara samhälle – miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt.

vision
Styrelsens vision är att COT genom stark expansion skall 
utvecklas till en av de ledande leverantörerna inom kontinuerlig 
oljerening i fordon, och en betydande leverantör inom oljerening 
inom vindkraftsområdet. Verksamheten skall långsiktigt växa 
med god lönsamhet.

produkter
COT marknadsför följande produkter:
 •  COT OilRefiner™ Engine som är Bolagets modernaste serie 

av produkter för rening av smörjolja. Finns i flera storlekar 
som kan kombineras på olika sätt för att passa flera typer av 
applikationer i fordon och maskiner

 • COT Oil Processor™ för rening av smörjolja i t.ex. fartyg. 
Robust produktdesign där filterhus och förångningsenhet 
integrerats

sammanfattnIng

 • COT OilRefiner™ Hydraulic som är en vidareutvecklad 
produkt för rening av hydrauloljor i såväl mobila som 
industriella hydraulsystem

marknad
COT:s huvudmarknader är Sverige, övriga Europa och 
Nordamerika. Bolaget är etablerat i USA genom ett dotterbolag 
och i Tyskland i form av ett försäljningskontor.

cOt:s tre marknadssegment:
 • Vehicles: OEM-tillverkare av lastbilar, bussar och personbilar
 • Heavy Duty: Entreprenadmaskiner, skogsmaskiner,  

containerhantering, industriella applikationer och vindkraft
 • Marine: Fartyg och oljeplattformar

bakgrund och motiv
Syftet med den förestående emissionen är att skapa möjligheter 
för en kommersiell expansion av COT:s produkter. Styrelsens 
bedömning är att COT är i behov av kapital för att förstärka 
Bolagets kapitalbas och minska den finansiella risken, samt för 
att fortsätta förberedelserna inför en ökad serieproduktion av 
Bolagets produkter och utveckla det långsiktiga samarbetet med 
OEM-aktörerna och deras leverantörer. 

Organisation
Styrelse: Göran Gummesson, ordförande, Kjell ac Bergström, 
Björn Algkvist, Freddie Linder, Claes Kinell samt Alf Almqvist

Ledande befattningshavare: Morgan Ryhman, verkställande 
direktör, Göran Fredriksson, marknadsansvarig, Mattias 
Johansson, produktionskoordinator.

Finansiell rådgivare: Eyer Fondkommission AB

Revisor: Peter Sjöberg, PricewaterhouseCoopers

finansiell översikt
Tabellerna på motstående sida visar en översikt över COT-
koncernens finansiella utveckling. Intagna uppgifter avseende  
första kvartalet för 2011 och 2012 är hämtade från COT:s 
delårsrapport för 2012, vilken inte är reviderad eller översiktligt 
granskad av revisor. Övriga uppgifter är hämtade från COT:s 
årsredovisningar för respektive år.
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Koncernen  

3 mån

Koncernen  

3 mån

Koncernen  

12 mån

Koncernen  

12 mån

Koncernen  

12 mån

2012-01-01 2011-01-01 2011-01-01 2010-01-01 2009-01-01

RESULTATRÄKNING i sammandrag (SEK) 2012-03-31 2011-03-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31

Nettoomsättning 26 974 380 334 856 563 1 534 725 709 892

Övriga rörelseintäkter 83 814 1 498 798 743 - -

Rörelseresultat -2 273 489 -2 454 134 -9 529 721 -8 927 627 -9 045 491

Resultat efter finansiella poster -2 335 630 -2 408 237 -9 227 583 -9 049 928 -9 151 686

Periodens resultat -2 335 630 -2 408 237 -9 227 583 -8 978 643 -9 070 886

BALANSRÄKNING i sammandrag (SEK) 2012-03-31 2011-03-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31

Totala tillgångar 6 993 098 7 129 901 7 110 622 7 067 865 6 856 048

Kassa och bank 4 582 517 14 262 855 6 397 093 16 625 635 2 879 124

Eget kapital 9 187 006 18 466 972 11 429 268 20 824 031 7 537 748

Långfristiga skulder 297 941 992 644 311 553 1 071 394 649 125

Kortfristiga skulder 2 090 668 1 933 140 1 766 894 1 798 075 1 548 299

Summa eget kapital och skulder 11 575 615 21 392 756 13 507 715 23 693 500 9 735 172

KASSAFLÖDESANALYS i sammandrag (SEK) 2012-03-31 2011-03-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 814 576 -2 362 780 -9 692 753 -7 672 159 -8 746 118

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 -483 450 -774 810 -20 289

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0 22 096 269 7 674 125

Årets kassaflöde -1 814 576 -2 362 780 -10 176 203 13 649 300 -1 092 282

Nyckeltal 2012-03-31 2011-03-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31

Rörelsemarginal % Neg Neg Neg Neg Neg

Vinstmarginal % Neg Neg Neg Neg Neg

Avkastning på Eget Kapital % Neg Neg Neg Neg Neg

Soliditet % 79,4 86,3 84,6 87,9 77,4

Genomsnittligt antalet anställda 4 4 4 3 2

Antal aktier vid periodens slut, st. 76 907 158 76 907 158 76 907 158 56 907 158 47 407 158

Genomsnittligt antal aktier, st 76 907 158 76 907 158 66 907 158 52 157 158 42 207 158

Resultat per aktie, kr -0,03 -0,03 -0,14 -0,17 -0,21



76 7

I tabellen nedan framgår större aktieägare per den 31 mars 2012.
större aktieägare

Namn Antal aktier Andel röster/kapital

Björn Algkvist via bolag 10 000 000 13,00 %

Claes Kinell via bolag 6 719 500 8,74 %

Magnus Widell privat och via bolag 3 502 000 4,55 %

Tom Stendahl privat 3 750 000 4,88 %

Alf Almqvist med familj och via bolag 2 550 000 3,32 %

Andreas Almqvist via bolag 2 412 000 3,14 %

Morgan Ryman privat via bolag 2 000 000 2,60 %

Vara Maskinimport AB 1 200 000 1,56 %

Magnus Lindstam privat och via bolag 1 196 630 1,56 %

Wiercap AB 1 000 000 1,30 %

Agriwood AB 826 500 1,07 %

Abesa AB 725 166 0,94 %

Övriga (1342 st.) 41 025 362 53,34 %

Totalt 76 907 158 100 %

rörelsekapital
Tillräckligt rörelsekapital för de aktuella behoven under den kommande 12-månadersperioden saknas. 
Styrelsen gör bedömningen att nuvarande likvida medel räcker till månadsskiftet augusti/september 2012. 
Underskottet fram t.o.m. 2013-05-01 beräknas uppgå till ca 7,5 mkr (12 mån). Detta underskott avses att 
täckas genom den stundande nyemissionen på totalt 15,4 mkr som är säkerställd genom teckningsförbindelser 
samt garantiåtaganden

risker i sammandrag
Det finns en rad riskfaktorer som kan påverka COT:s verksamhet, vilka en investerare bör beakta vid en 
investering i Bolaget, bl.a. risker relaterade till: produkter, teknik, affärsmodellen, kommersialiseringsstrategin, 
beroende av partners och allianser, finansieringsbehov, valutor, nyckelpersoner, konkurrenter, patent, 
marknadsbedömningar, likviditet, aktiekursutveckling samt ej säkerställda teckningsförbindelser och 
emissionsgarantier. 
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En investering i aktier är förenat med risktagande. Det finns 
ett antal faktorer som påverkar och kan komma att påverka 
verksamheten i COT – Clean Oil Technology AB (publ). 
Vid en bedömning av Bolagets framtida utveckling är det således 
centralt att förutom att bedöma verksamhetens vinstpotential 
även beakta de risker investeringen medför. Nedan beskrivs 
utan inbördes rangordning de riskfaktorer som bedöms ha 
väsentlig betydelse för Bolagets framtida utveckling. Ytterligare 
risker som för närvarande inte är kända för Bolaget eller som 
idag uppfattas som oväsentliga kan få betydande inverkan på 
Bolagets verksamhet och finansiella ställning eller resultat. Alla 
riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas utan en samlad 
utvärdering måste även innefatta övrig information i Prospektet 
samt en allmän omvärldsbedömning. Aktieägare i aktiebolag 
löper risk att förlora hela eller delar av sitt investerade kapital.

bolagsspecifika risker
Produktrisker och tekniska risker
COT är verksamma på en marknad som präglas av snabb teknisk 
utveckling och höga tekniska krav på Bolagets produkter. För 
COT medför det risk att exempelvis utfallet av pågående  
utvärderingar av de testinstallationer som genomförs inte 
motsvarar förväntningar och uppställda mål p.g.a. tekniska 
brister i produkterna. Oförutsedda behov av produktjusteringar 
eller produktutveckling orsakade av specifika typer av applikationer 
eller bränsletyper kan i sin tur innebära försenad eller utebliven 
marknadsacceptans på bredare front, med försenade respektive 
uteblivna intäkter som följd. 

Risker med affärsmodellen och kommersialiseringsstrategin
COT har valt en marknadsstrategi där man arbetar aktivt i 
en tidig fas av värdekedjan med OEM-kunder. OEM- kunder 
är stora multinationella bolag med långa och ibland tröga 
beslutsprocesser och det kan inte uteslutas att OEM- kunder 
väljer egenutvecklade lösningar och produkter framför COT:s. 
Detta kan medföra förseningar i marknadsacceptansen, eller att 
marknadsacceptansen blir lägre än förväntat, vilket kan leda till 
negativa effekter på COT:s resultat och finansiella ställning.

Beroende av partners och allianser
Genom sin strategiska inriktning bedriver COT ett nära 
samarbete med underleverantörer och distributörer bland annat 
avseende produktion och produktutvecklingsarbete. Det finns 
inga garantier för att befintliga samarbeten kan upprätthållas 
eller att COT kan hitta andra parter för att ersätta befintliga, i 
händelse av upphörande partnerskap eller allianser. Förlusten 
av en större partner, alternativt att ingångna partnerskap eller 
allianser genererar lägre än förutspådda intäkter, kan komma att 
påverka Bolagets resultat och finansiella ställning negativt.  

rIskfaktOrer

Finansieringsbehov
Arbetet med att förbereda COT för större ordervolymer, 
liksom Bolagets löpande produktutvecklingsarbete och 
marknadssatsningar, är kapitalkrävande. Oförutsedd ytterligare 
teknikutveckling, förlängda verifieringsprogram, osäkerheter 
om marknadsefterfrågan samt risken att garanter eller de 
som förbundit sig att teckna aktier i emissionen ej fullföljer 
teckningen genom utebliven inbetalning är faktorer som försvårar 
bedömningen av finansieringsbehovet för de närmaste åren. 
Därför kan det inte uteslutas att COT även i framtiden måste 
söka nytt externt kapital och det finns heller inga garantier för 
att sådan finansiering kommer att erhållas eller kan erhållas på 
för Bolaget och dess aktieägare acceptabla villkor. Ett misslyckande 
med att generera vinster i tillräcklig omfattning eller att lösa  
eventuella ytterligare finansieringsbehov kan få negativa  
konsekvenser för Bolagets resultat och finansiella ställning. 

Valutarisk
Bolagets geografiska huvudmarknader är Sverige, övriga Europa 
och Nordamerika. COT:s affärsvolymer i utländsk valuta är i 
dagsläget låga men i takt med att försäljningen i dessa regioner 
ökar väntas exponeringen öka primärt mot dollar och euro. För 
att reducera valutaexponeringen och associerade risker planerar 
COT att i tillämpliga fall använda sig av kurssäkring men det 
kan inte uteslutas att valutakursförändringar får negativa 
effekter på Bolagets vinst och finansiella ställning.

Nyckelpersoner och rekrytering
COT är beroende av ett antal nyckelpersoner för att kunna 
etablera och koordinera verksamheten avseende exempelvis 
marknadskanaler, tillverkning och försäljning. Detta medför att 
rekrytering och bibehållande av nyckelpersoner är av hög prioritet 
för Bolaget. I sin tur ställer detta stora krav på professionell 
ledning och profilering av Bolaget samt att den prognostiserade 
utvecklingen infrias. Att förlora en eller flera nyckelmedarbetare 
skulle kunna leda till förseningar eller avbrott i Bolagets 
verksamhet, och då få en negativ inverkan på såväl uppsatta 
tidsmål för kommersialisering som på Bolagets resultat och 
finansiella ställning. Även om COT bedömer att Bolaget direkt 
eller indirekt kommer att kunna attrahera och behålla den 
personal som verksamheten kräver finns det inga garantier att 
detta kan ske på tillfredsställande villkor. Bolaget bedömer att 
beroendet av enskilda personer kommer att minska i takt med 
att personalstyrkan ökar i samband med Bolagets planerade 
expansion.

Konkurrenter
Så vitt Bolaget känner till finns på marknaden för bypass-
oljefilter idag endast ett mindre antal aktörer. COT har inom 
denna marknad utvecklat produkter och lösningar baserade 
på patenterad och väl beprövad teknik. Trots detta kan det inte 
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uteslutas att konkurrerande aktörer med större framgång än 
COT lyckas med att kommersialisera och nå marknadsacceptans  
för liknande produkter. Bolag som exempelvis har längre 
verksamhetshistorik eller större finansiell styrka jämfört med 
COT kan ha gynnsammare förutsättningar att nå kommersiell 
framgång och attrahera starka kunder, något som i sin tur kan 
ha negativ inverkan på COT:s resultat och finansiella ställning.

Patentintrång
COT arbetar kontinuerligt med att bevaka och skydda Bolagets 
immateriella rättigheter med patentskydd. Ursprungspatentets 
skydd uppdaterades väsentligt 2005 - 2006, till att omfatta både 
anordning och metod. Patentet är föremål för internationella 
ansökningar och bedöms av oberoende patentexperter som 
mycket starkt. Emellertid löper alltid ett teknikintensivt företag 
som COT en risk att utsättas för eventuella patentintrång 
och det finns inga garantier för att Bolaget inte kan hamna i 
patenträttsliga och andra immaterialrättsliga tvister framöver, 
något som både kan bli utdraget i tiden och som kan få negativ 
inverkan på Bolagets finansiella ställning.

Osäkerhet i marknadsbedömningar
Bolagets bedömning är att marknaden för Bolagets produkter 
är mycket stor och fortsatt växande, och att efterfrågan på denna 
typ av produkter kommer att öka med tiden. Det kan dock 
inte uteslutas att marknaden utvecklas i en för Bolaget negativ 
riktning, exempelvis till följd av strukturaffärer, en snabb teknisk 
utveckling som leder till förändrade beteenden hos OEM-
kunder eller eftermarknadskunder, eller andra omvärldsfaktorer 
som Bolaget inte kunnat förutse. Ett sådant förlopp kan negativt 
påverka COT:s resultat eller finansiella ställning.

aktierelaterade risker

Begränsad likviditet i COT-aktien
COT:s aktie handlas på NGM MTF och har periodvis uppvisat 
låg likviditet. Risken finns att omsättningen av Bolagets aktie 
kan komma att variera och att avståndet mellan köp- och 
säljkurs under perioder kan vara stort. Det finns därför ingen 
garanti att aktier förvärvade genom erbjudandet kan säljas till 
acceptabla nivåer under kort tid.

Aktiekursen kan vara volatil och förlora väsentligt i värde
Både aktiekursens utveckling för specifika bolag och aktie- 
marknadens generella utveckling är beroende av en rad faktorer 
vilka COT inte har någon möjlighet att påverka. Kursen på 
Bolagets aktie kan komma att avvika avsevärt från tecknings-
kursen i företrädesemissionen. Även om Bolagets verksamhet 
utvecklas positivt finns det därför risk att en investerare vid 
försäljningstillfället gör en förlust. Vidare bör det beaktas att 
både resultatförändringar samt begränsad likviditet i aktien kan 
medföra fluktuationer i aktiens kurs och vara till nackdel för 
investerare i Bolaget.

Risker relaterade till aktieägande i mindre utvecklingsbolag
Framtida eller nuvarande investerare i COT bör beakta att en 
investering är förknippad med hög risk och att det inte finns 
några garantier för att aktiekursen kommer att utvecklas positivt. 
Aktiekursens utveckling är utöver faktorer hänförliga till 
verksamhetens ekonomiska utfall, beroende av en rad externa 
faktorer vilka Bolaget inte har möjlighet att påverka, vilket kan 
medföra att aktiekursen utvecklas negativt. Allt företagande och 
ägande av aktier är förenat med risktagande och i detta avseende 
utgör ägande i COT inget undantag.

Ej säkerställda teckningsförbindelser och emissionsgarantier 
Ett antal av COT:s större aktieägare har förbundit sig att teckna 
totalt cirka 42 % av de nya aktierna i företrädesemissionen. 
Företrädesemissionen är därutöver garanterad upp till 58 % av 
emissionsbeloppet av ett antal parter. Dessa förbindelser och 
garantier är emellertid inte säkerställda genom pantsättning,  
spärrmedel eller något liknande arrangemang, vilket kan 
medföra risk att någon eller några av dem som har avgivit 
teckningsförbindelser och emissionsgarantier inte kan uppfylla 
sina respektive åtaganden.



9

Härmed inbjuds, i enlighet med villkoren i detta Prospekt, 
aktieägarna i COT till teckning av aktier i Bolaget.

Årsstämman i COT – Clean Oil Technology AB (publ) beslutade 
den 15 maj 2012 om en nyemission av högst 76 907 158 aktier 
med företrädesrätt för befintliga aktieägare. En (1) befintlig aktie 
som innehas på avstämningsdagen den 23 maj berättigar till 
teckning av en (1) ny aktie till kursen 0,20 kr. Teckning av nya 
aktier kommer att ske under perioden från och med den 28 maj 
till och med den 8 juni.

Efter genomförd nyemission kommer aktiekapitalet, vid full 
teckning, att öka från 7 690 715,80 kronor till 15 381 431,60 
kronor och antalet aktier kommer att öka från 76 907 158 aktier 
till 153 814 316 aktier. COT – Clean Oil Technology AB (publ) 
kommer att tillföras 15 381 432 kr innan emissionskostnader 
vilka beräknas att uppgå till ca. 900 000 kr. 

Ett antal av COT:s större aktieägare har förbundit sig att teckna 
totalt cirka 42 % av aktierna i den förestående emissionen. 
Härutöver har Bolaget avtalat om emissionsgaranti avseende 
den del som inte omfattas av teckningsförbindelserna om cirka 
58 %. För emissionsgarantin utgår en ersättning på 6 % av det 
garanterade beloppet motsvarande ca. 540 000 kronor.

För ytterligare information hänvisas till detta Prospekt, vilket 
har upprättats av styrelsen i COT med anledning av företrädes- 
emissionen. Styrelsen i COT är ansvarig för informationen i 
Prospektet. Härmed försäkras att alla rimliga försiktighetsåtgärder 
har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt 
styrelsen vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena 
och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess 
innebörd.

Inbjudan tIll tecknIng av aktIer
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Som tidigare sagts är COT inne i en intensiv kommersialiseringsfas 
innefattande slutvalidering av patenterad teknik tillsammans 
med ledande OEM-kunder, företrädelsevis inom segmenten 
bussar och tunga lastbilar. 

Detta innefattar en övergång från komponentleverantör till 
problemlösare inom väl definierade teknikområden. 

Förutom den uppenbara och bevisade förtjänsten med användning 
av COT:s system vid drift med traditionell diesel, är ett mycket 
aktuellt område där COT:s kompetens efterfrågas den kraftiga 
försämring av oljans kvalitet som uppstår vid drift med nya 
biobränslen.  

COT kan, med sin världsunika teknik, bidra med lösningar på 
detta problem som av fordonsindustrin definieras som en av de 
största utmaningarna under de kommande åren. 

Bolaget har inlett, och är på väg att inleda flera, samarbeten med 
flera ledande tillverkare, bland annat Volvo Group vilket Bolaget 
tidigare rapporterat.

De senaste två åren har inneburit produktförbättringar och 
djupare samarbeten med befintliga och potentiella kunder samt 
upparbetande av kontaktytor och provinstallationer hos ytterligare 
OEM-fordonstillverkare, företrädelsevis i Europa.

Jag är personligen övertygad om att vi med vår teknik, vårt 
erfarna team i Sverige och i USA samt med den position vi på 
kort tid skapat hos strategiskt viktiga teknikavdelningar – är 
idealiskt positionerade för att kapitalisera på fordonsindustrins 
anpassning till nya krävande miljökrav. Dessutom ser vi en stor 
potential inom hydraulikområdet där vi nyligen lanserat vår 
nya produkt COT OilRefiner™ Hydraulic vilken underlättar 
installationer på nya och befintliga hydrauliksystem avsevärt.

vd har Ordet

Nu behöver COT ett kapitaltillskott, dels för att kunna genomföra 
utvecklingsprojekt i nära samarbete med OEM-ledet och dels 
för att förstärka organisationen och säkra ökade volymer. 

Välkommen till en av fordonsindustrins mest spännande 
cleantech-investeringar!

 
Morgan Ryhman
VD och Koncernchef
COT – Clean Oil Technology AB (publ)
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COT har sedan Bolagets bildande 2000 utvecklat och lanserat 
COT OilProcessor™ och en serie produkter under det vidareut-
vecklade konceptet COT OilRefiner System™, för kontinuerlig 
rening av motor- och hydrauloljor under drift. Bolaget inriktar 
idag sin marknadsföring främst mot huvudmarknaderna Norden 
och övriga Europa och har ett mindre dotterbolag i USA, 
COT Inc. 

Marknadsacceptansen och lanseringen av COT:s produkter 
har blivit fördröjd, dels historiskt genom att Bolaget fokuserat 
en stor del av marknadsföringsarbetet direkt mot exempelvis 
fordonsägare och dels till följd av de svårigheter som det mer 
aggressiva RME-bränslet har på fordonskomponenter i allmänhet 
och även har haft på COT:s produkter. Bolagets marknads-
strategi att arbeta direkt mot OEM-segmentet som lanserades 
2008 har inneburit en bättre och mer konstruktiv dialog mot 
slutkunder som under senare år lett till ett flertal samarbeten 
och valideringstester tillsammans med fordonsindustrin.

Problemet för fordonsindustrin med biobränslen som t.ex. etanol 
och RME är den försämring av oljans kvalitet som uppstår när 
detta miljöbränsle används vilket framtvingar tätare  
serviceintervall och oljebyten för dessa fordon. Valideringstester  
som genomförts med COT OilRefiner System™ påvisar att 
oljans nedbrytning påtagligt reduceras vilket bidrar till betydligt 
förlängda serviceintervall vid användning med dessa bränslen.  
För närvarande genomförs ett flertal verifieringstester av 
effekterna av COT OilRefiner System™ tillsammans med 
OEM-aktörerna.

En uppgradering av produkterna har skett under året och 
Bolaget är av uppfattningen att, produkterna nu klarar samtliga 
på marknaden förekommande bränslen och att en mer aktiv 
marknadsföring av COT:s produkter mot i främsta hand 
OEM-kunder kan intensifieras. 

bakgrund Och mOtIv

Syftet med den förestående emissionen är att skapa möjligheter 
för en kommersiell expansion av COT’s produkter. Styrelsens 
bedömning är att COT är i behov av kapital för att förstärka 
Bolagets kapitalbas och minska den finansiella risken, samt för 
att fortsätta förberedelserna inför en ökad serieproduktion av 
Bolagets produkter och utveckla det långsiktiga samarbetet med 
OEM-aktörerna och deras leverantörer.

Styrelsen för COT har upprättat detta Prospekt och ansvarar 
för Prospektets innehåll. Härmed försäkras att styrelsen i COT 
har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa 
att uppgifterna i Prospektet, såvitt de vet, överensstämmer med 
de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som 
skulle kunna påverka dess innebörd.
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företrädesrätt till teckning
De som var aktieägare i COT på avstämningsdagen den 23 maj 
2012 äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till 
det antal aktier de innehar på avstämningsdagen. En (1) befintlig 
aktie ger rätt till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt 
berättigar innehavaren att teckna en (1) nyemitterad aktie. 

teckningskurs
Teckningskursen uppgår till 0,20 kr per nyemitterad aktie. 

avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (f.d. VPC) för rätt 
att delta i emissionen är den 23 maj 2012. 

teckningstid
Teckning av aktier skall ske under perioden 28 maj – 8 juni 2012. 
Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter 
ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter 
kommer, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från 
VP-kontot. Bolagets styrelse äger rätt att förlänga tiden för 
teckning av aktier. 

anmälan
Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämnings- 
dagen är registrerade i aktieboken, erhåller ett Prospekt, en 
emissionsredovisning med en i förväg ifylld vidhängande  
inbetalningsavi, en särskild anmälningssedel samt en 
anmälningssedel för teckning av aktier utan företrädesrätt. Av 
den förtryckta emissionsredovisningen framgår antalet erhållna 
teckningsrätter och det antal nyemitterade aktier som varje 
teckningsberättigad kan teckna. Den som var upptagen i den till 
aktieboken anslutna förteckningen över panthavare underrättas 
separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter 
på aktieägarens VP-konto kommer inte att skickas ut. 

Förvaltarregistrerade innehav
Aktieägare som har innehavet i COT registrerat hos bank eller 
hos annan förvaltare (i depå) erhåller information om hur teckning 
med företrädesrätt sker från respektive förvaltare.

handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätterna kommer att ske på NGM MTF 
under perioden mellan 28 maj – 4 juni.

handel med betalda tecknade aktier (”bta”)
Handel med BTA kommer att ske på NGM MTF fr.o.m. 28 
maj till dess att emissionen är registrerad på Bolagsverket 
vilket beräknas ske under v.27.

vIllkOr Och anvIsnIngar

teckning och betalning med företrädesrätt
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter sker genom 
samtidig kontant betalning senast den 8 juni 2012. Aktieägare 
som har innehavet i COT registrerat i depå hos bank eller annan 
förvaltare erhåller instruktion om teckning och betalning  
från respektive förvaltare. Direktregistrerade aktieägare erhåller 
från Euroclear Sweden AB ett Prospekt, en emissionsredovis-
ning med förtryckt inbetalningsavi och en särskild anmälnings-
sedel. Teckning genom betalning skall göras antingen med den 
förtryckta inbetalningsavin eller med den särskilda anmälnings-
sedeln, enligt nedan: 

A) Förtryckt emissionsredovisning
I det fall då samtliga erhållna teckningsrätter skall utnyttjas för 
teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas. 
Teckning av aktier med företräde sker då genom att endast 
inbetalning med avin utförs. Den särskilda anmälningssedeln 
skall i detta fall inte användas. 

B) Särskild anmälningssedel 
I de fall teckningsrätter har sålts eller förvärvats eller då man 
avstår från att teckna samtliga tilldelade teckningsrätter som 
framgår av den förtryckta emissionsredovisningen, skall den 
särskilda anmälningssedeln användas. Aktieägare skall då uppge 
antalet aktier som skall tecknas samt belopp på sedeln och på 
inbetalningsavin. Betalning sker genom utnyttjande av  
inbetalningsavin. Ifylld anmälningssedel skall insändas på 
adress enligt nedan och vara Eyer Fondkommission AB  
tillhanda senast den 8 juni 2012 kl. 15.00. 

teckning och betalning utan företrädesrätt
Teckningsberättigade aktieägare såväl som investerare som 
ej var aktieägare på avstämningsdagen erbjuds att insända en 
intresseanmälan om att teckna aktier med stöd av överblivna 
teckningsrätter. Intresseanmälan görs på ”Anmälningssedel för 
teckning utan företräde”. Aktieägare vars innehav är förvaltar-
registrerat hos bank eller annan förvaltare och som vill teckna 
ytterligare aktier, skall anmäla detta till sin förvaltare. Teckning av 
aktier utan företrädesrätt sker under samma period som teckning 
av aktier med företrädesrätt, det vill säga under perioden 28 maj 
– 8 juni 2012. Tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt 
sker i första hand till dem som tecknat nyemitterade aktier med 
stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på 
avstämningsdagen eller inte. Vid överteckning sker tilldelning 
i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för 
teckning av nya aktier. I den mån detta inte kan ske, skall tilldelning  
ske genom lottning. I andra hand skall tilldelning ske till de som 
tecknat utan stöd av teckningsrätter. För det fall dessa inte kan 
erhålla full tilldelning i förhållande till det antal nya aktier som 
var och en tecknat, skall tilldelning ske genom lottning. Betalning 
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av aktier som tecknats utan företräde sker enligt instruktion på 
avräkningsnota. Avräkningsnota utsänds till de som erhåller 
tilldelning. Tecknare som ej erhåller tilldelning får inget särskilt 
besked om detta.

 
rekvirering av anmälningssedlar och  
prospekt samt insändning  
av anmälningssedlar
Anmälningssedlar samt Prospekt kan laddas ner på www.eyer.
se. Anmälningshandlingar kan även rekvireras från Eyer  
Fondkommission AB enligt uppgifterna nedan:

Eyer Fondkommission AB 
Emission: COT
Lilla Nygatan 2
411 09 Göteborg
Telefon: 031-761 22 30 
Telefax: 031-711 11 20

betalda tecknade aktier (”bta”)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear Sweden 
AB 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 emissionen blir registrerad hos Bolagsverket. 

registrering av aktier
Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket 
omvandlas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear. 
VP-avi utsänds ej i samband med detta utbyte. För de aktieägare 
som har sitt innehav förvaltarregistrerat erhålls information från 
respektive förvaltare. 

utdelning
De nyemitterade aktierna medför rätt till utdelning från och 
med verksamhetsåret 2012. Vid eventuell utdelning sker utbetalning  
via Euroclear. Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear 
Sweden AB, kvarstår aktieägarens fordran på COT avseende  
utdelningsbelopp och begränsas endast genom regler om 
preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet 
COT. Det finns inga restriktioner för utdelning eller särskilda 
förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige. 

övrig information
Bolaget äger inte rätt att avbryta företrädesemissionen.  
I det fall att en tecknare betalar ett för stort belopp kommer  
Bolaget ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. 
Teckning av nya aktier, är oåterkallelig och tecknaren kan inte 

makulera eller ändra en teckning av aktier. Felaktigt ifylld eller 
ofullständig anmälningssedel kan komma att lämnas utan 
beaktande. Om teckningslikvid inbetalas för sent, är otillräcklig 
eller betalas på ett felaktigt sätt kan anmälan om teckning 
komma att lämnas utan beaktande. Endast en anmälningssedel 
per tecknare får insändas. Om flera anmälningssedlar av samma 
sort insändes kommer endast den senast insända beaktas.
Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden och 
flytta fram likviddagen samt fatta beslut att inte fullfölja 
emissionen. Beslut att inte fullfölja emissionen kan inte fattas 
senare än 1 vecka efter teckningstidens slut.

Offentliggörande av teckningsresultat  
i nyemissionen
Snarast efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att 
offentliggöra utfallet av Nyemissionen. Offentliggörande kommer  
att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på 
Bolagets hemsida.
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översikt
COT utvecklar och marknadsför patenterad miljöteknik för 
kontinuerlig rening av smörj- och hydrauloljor under drift. 
Företaget erbjuder en effektiv lösning på problemen med 
bränsleutspädning i smörjoljor för förbränningsmotorer.

Företagets huvudkontor ligger i Göteborg medan teknisk 
utveckling och produktion ligger i Anderstorp. Företaget 
arbetar i första hand med den svenska, övriga europeiska och 
nordamerikanska fordonsindustrin samt enskilda distributörer 
för hydraulikapplikationer.

COT har valt en marknadsstrategi där man arbetar i en tidig fas 
av värdekedjan med OEM-aktörer. 

COT:s tre affärssegment:
 • Vehicles: OEM-tillverkare av lastbilar, bussar och personbilar
 • Heavy Duty: Entreprenadmaskiner, skogsmaskiner,  

containerhantering, industriella applikationer och vindkraft
 • Marine: Fartyg och oljeplattformar

affärsidé
COT skall bidra till att våra kunder kan utveckla och sälja 
produkter med minsta möjliga miljöpåverkan och med god 
ekonomi. Därigenom kan vi tillsammans bidra till morgondagens 
hållbara samhällen – miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt.

vision
Styrelsens vision är att COT genom stark expansion skall 
utvecklas till en av de ledande leverantörerna inom kontinuerlig 
oljerening i fordon, och en betydande leverantör inom oljerening 
inom vindkraftsområdet. Verksamheten skall långsiktigt växa 
med god lönsamhet.

miljöfakta
 • Bara i Sverige förbrukas ca 115 miljoner liter motor-  

och hydraulolja varje år
 • Att producera, transportera, byta och destruera denna olja 

kostar 5 miljarder kr/år
 • Fram till 2020 kommer vi att ha använt över 1,3 miljarder 

liter olja till ett värde av 60 miljarder kr
 • Miljömässigt släpper 115 miljoner liter spillolja ut  

380 miljoner kg CO2/år
 • Miljöbränslen påverkar oljan mycket negativt. Därför måste 

dessa fordon byta olja oftare
 • Användning av nya miljövänliga hydrauloljor ger  

driftstörningar p.g.a. hög fuktabsorption

bOlagets verksamhet

med cOt Oilrefiner system™ uppnår man:
 • Lösning på de stora problemen med bränsleutspädning i 

motoroljor
 • Färre oljebyten och därmed minskad oljekonsumtion, 

liksom lägre stilleståndskostnader
 • Minskad uppkomst och hantering av spillolja
 • Ständigt ren olja ger mindre motorslitage vilket ger säkrare 

drift och lägre LCC (Life Cycle Cost)
 • Underlättar omställningen till miljöbränslen
 • Reducerad bränsleförbrukning över tid med 1 – 3 %
 • Minskade utsläpp
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det bakomliggande tekniska problemet
Om smörjolja hålls fri från föroreningar och inte förstörs genom 
t.ex. extrema temperaturer, kan den i teorin behålla sina smörjande 
egenskaper för alltid. I praktiken utsätts oljan för höga  
temperaturer, fasta smutspartiklar och flytande föroreningar 
när den cirkulerar i motorn. Med nya s.k. miljöbränslen (t.ex. 
etanol och biodiesel) utsätts dessutom oljan för omfattande 
bränsleutspädning. Detta sistnämnda problem är ett av de 
största hindren för omställning till miljövänligare teknik i 
fordonsbranschen. 

Motorns ordinarie oljerening består av ett fullflödesfilter av enkel 
modell som avlägsnar större partiklar. Syftet med fullflödes- 
filter är till skillnad från COT OilRefiner System™, inte att hålla 
oljan ren från flytande föroreningar eller ta bort de skadliga 
partiklar som sliter på lagerbanor, pumpar, cylinderfoder etc. 
och är mindre än 30 mikrometer. Fullflödesfilter är endast till 
för att frånskilja större partiklar som mekaniskt direkt kan 
skada motorn under drift. Samma sak gäller t.ex. i hydraulik 
och växellådor. I praktiken innebär detta att många motorer och 
utrustningar ständigt drivs med smutsig olja i systemet – vilket i 
sin tur medför slitage, driftavbrott och högre bränsleförbrukning.

I fallet med miljöbränslen är problemen så stora att tillverkarna 
rekommenderar betydligt kortare oljebytesintervaller än för 
bensin- eller dieseldrivna modeller. 

COT OilRefiner System™ erbjuder en lösning på problemen 
med förorenad olja och korta serviceintervaller. Genom att 
eliminera både fasta och flytande föroreningar hålls oljan ren 
längre, oavsett bränsle eller applikation. Detta ger stora fördelar 
för användaren och hjälper tillverkaren att erbjuda hållbara 
lösningar – både ekonomiskt och miljömässigt.

cOt Oilrefiner system™
COT har utvecklat en patenterad lösning för kontinuerlig rening 
av olja under drift. Systemet monteras som ett by-passflöde och 
arbetar parallellt med ordinarie filter. Oljan passerar dels en 
förångningsenhet som avskiljer flytande föroreningar, dels ett 
partikelfilter som avskiljer även mycket små fasta föroreningar. 
Resultatet är lösning på problemen med bränsleutspädning. 
Man får ständigt ren olja, lägre bränsleförbrukning och mindre 
motorslitage. Med COT OilRefiner System™ hjälper vi våra 
affärspartners att erbjuda sina kunder längre serviceintervaller, 
stora miljövinster och god driftekonomi.

teknIk Och prOdukter

Systemet består av:
Förångningsenhet som kraftigt reducerar 
bränsleutspädning och tar bort flyktiga 
föroreningar ur oljan exempelvis vatten, 
bränslerester, syror etc. Förångnings- 
processen sker genom att oljan projekteras 
på en yta med en exakt förutbestämd 
temperatur. Rätt temperatur uppnås med 
halvledarteknik utan hjälp av termostat 
eller annan reglering. Strömförbrukningen 
är aldrig högre än vad som krävs för 
angiven temperatur. 
 
Filterenhet som filtrerar oljan från 
partiklar ned till 1 mikrons storlek 
(1/1.000 millimeter). Filtret består av en 
unik textilkärna som med sin på djupet 
progressiva konstruktion avskiljer och 
absorberar stora mängder partiklar och 
vatten.

 
Med ständigt ren olja kan serviceintervallen ökas väsentligt. Färre 
oljebyten betyder färre och framför allt billigare servicepunkter.

cOt marknadsför följande produkter:
 •  COT OilRefiner™ Engine som är Bolagets modernaste serie 

av produkter för rening av smörjolja. Finns i flera storlekar 
som kan kombineras på olika sätt för att passa flera typer av 
applikationer i fordon och maskiner

 • COT Oil Processor™ för rening av smörjolja i t.ex. fartyg. 
Robust produktdesign där filterhus och förångningsenhet 
integrerats

 • COT OilRefiner™ Hydraulic som är en vidareutvecklad  
produkt för rening av hydrauloljor i såväl mobila som  
industriella hydraulsystem 

Samtliga produkter som marknadsförs av Bolaget har nått 
ett moget utvecklingsskede där kommersialiseringsfasen för 
respektive produkt har inletts. Bolaget utför dock löpande tester 
och produktutvärderingar i syfte att försäkra en fortsatt teknik- 
utveckling. Vissa produktjusteringar kommer också fortsatt 
att genomföras för att anpassa dessa efter varje OEM-aktörs 
specifikationer.

Kritiskt område

O
lje

kv
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Körsträcka
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faQ – vanliga frågor om cOt:s teknik
Vad är unikt med COT Oil Refiner System™?
Tekniken är unik i det att den dels avlägsnar flytande föro- 
reningar genom patenterad teknik, dels avskiljer även mycket 
små smutspartiklar. Systemet arbetar parallellt med ordinarie 
oljerening och påverkar inte utrustningen på annat sätt än att 
det håller oljan ren. Tekniken löser problemet med bränsleut-
spädning vid miljöbränsledrift och har i Bolagets studier visat 
sig kunna hålla oljan ren även vid extremt långa serviceintervaller 
vid dieseldrift. 

Behöver man inte byta olja med COT Oil Refiner System™?
Systemet tar bort både fasta och flytande föroreningar från oljan 
och förlänger serviceintervallerna*. Men exakt när oljan bör 
bytas varierar från utrustning till utrustning och vilken typ av 
bränsle som används.

Ersätter COT Oil Refiner System™ det ordinarie oljefiltret?
Nej. Det originalmonterade fullflödesfiltret är nödvändigt för 
en säker drift. Men eftersom oljan passerar under högt flöde 
och tryck avskiljes endast större partiklar (20-40 mikron eller 
större). Men runt 90 % av smutspartiklarna är mindre än 5 
mikron och kan alltså passera och förorsaka avsevärt slitage. 
Förångningsenheten avlägsnar dessutom flytande föroreningar 
(t.ex. vatten, syror, glykol, bränslerester och oförbränt bränsle) 
som annars blir kvar i oljan och kan förstöra dess smörjande 
egenskaper helt. COT Oil Refiner System™ ersätter alltså inte 
det konventionella filtersystemet utan förstärker effekten och 
lägger till fördelar.

vilka miljöfördelar har  
cOt Oil refiner system™?
Underlättar omställningen till miljöbränslen
De nya miljö- och biobränslena (t.ex. etanol) som framöver ska 
kunna ersätta bensin och diesel leder ofta till tätare bytesin-
tervaller för motoroljan. COT Oil Refiner System™ avlägsnar 
de flytande föroreningarna. De som väljer att gå över till 
miljöbränslen behöver därmed inte drabbas av tätare oljebyten, 
samtidigt som samhället undviker att mängden miljöfarligt 
spilloljeavfall ökar. COT Oil Refiner System™ underlättar 
omställningen till ett mindre oljeberoende samhälle.

Förebyggande av spilloljeavfall
Varje år måste miljontals liter** motor-, transmissions och 
smörjoljeavfall tas om hand i Sverige. Om COT Oil Refiner 
System™ installeras i fler fordon leder det till färre oljebyten. 
Resultatet blir en betydande reducering av all den miljöfarliga 
spillolja som genereras och som måste hanteras på olika sätt. 

Teknik för minskad resursförbrukning
Den ändliga resursen råolja används i olika mängd vid produk-
tionen av de allra flesta smörjoljor. Drygt 80 000 m3 smörjolja 
levereras till svenska fordon varje år enligt SPBI. Även om det 
rör sig om små mängder i förhållande till t.ex. drivmedelsan-
vändandet bör man förstås se till att inte i onödan förbruka icke 
förnybara naturresurser såsom råoljan när det kan undvikas 
med hjälp av ny miljöteknik.

Kan COT Oil Refiner System™ användas i all utrustning?
COT Oil Refiner System™ kan installeras på så gott som alla 
motorer, t.ex. bilar, traktorer, bussar, båtar, generatorer och alla 
typer av industriella maskiner med motor eller trycksmörjning. 
COT Oil Refiner System™ fungerar med alla typer av motorer 
som drivs av diesel, bio- diesel, bensin, etanol eller naturgas. 
COT Oil Refiner System™ lämpar sig också väl för andra system 
där olja cirkulerar och som behöver hållas fri från föroreningar, 
t.ex. hydraulsystem. Den kan emellertid inte installeras på 
motorer utan trycksmörjning, som utombordsmotorer av 
tvåtaktstyp där oljan blandas med bränslet.

Vad händer med tillsatserna i motoroljan när  
COT Oil Refiner System™ används?
Oljeproducenten blandar i olika tillsatser i oljan för att eliminera 
föroreningar som uppstår vid förbränningen och förhindra 
slitage. COT Oil Refiner System™ filtrerar inte bort, förbrukar 
eller påverkar dessa tillsatser på något sätt. Bolaget har under 
långvariga test kunnat konstatera att en acceptabel nivå av till-
satser behållits genom tillförsel av ytterligare olja vid filterbyte. 
Ytterligare tillsatser behövs inte och rekommenderas inte heller. 
Det skulle i stället kunna orsaka problem genom att nivån av 
kemiska tillsatser blir för hög.

Vad gör COT Oil Refiner System™ för nytta inom hydraulik?
Modern miljöhydraulik dras med stora problem orsakade 
av vattenabsorption. Det gör mobila såväl som industriella 
hydraulsystem till storförbrukare av smörjolja. Smutspartiklar 
tränger in i hydraulsystemet vid service, rengöring och andra 
ingrepp i systemet. Tillsammans med kondensvatten gör  
partiklarna hydraulvätskan både skadlig och ineffektiv.  
Lösningen på problemet är COT Hydraulfilter som mikrofiltrerar 
ända ner till 1 mikrons storlek, samtidigt som den absorberar 
vatten upp till 500 g. Med COT Hydraulfilter behåller hydraul-
vätskan sina egenskaper. Driftsstörningar och haverier orsakade 
av förorenad olja reduceras drastiskt samt att hydraulsystemets 
livslängd ökar.

*Enligt studier genomförda av COT tillsammans med både OEM-/samt operativa kunder. 
**Källa: SPBI Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet http://spbi.se/faktadatabas/artiklar/spillolja
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bolagets utveckling
Som alla innovationer har COT:s patenterade produkt för 
rening av olja i motorer under drift krävt ett antal år av teknikut-
veckling. Detta har sin förklaring såväl i att produkten initialt 
uppvisade vissa barnsjukdomar, som att marknaden ställer mycket 
höga krav på produkter som skall implementeras i existerande 
teknik. Med sin modifierade och tekniskt förbättrade produkt 
COT OilRefiner System™ har COT övertygat kunderna om 
produktens funktionalitet vilket under senare år har visat sig i 
en betydligt mer intensiv kundkontakt med OEM-tillverkarna. 
Förutom hos svensk fordonsindustri har produkten även rönt 
intresse hos etablerade internationella fordons- och hydraul-
systemtillverkare och distributörer där valideringstester eller 
diskussioner om valideringstester idag pågår.

Framför allt har COT OilRefiner System™ rönt mycket stort 
intresse från OEM-ledet som tillverkar fordon avsedda för drift 
med biobränslen. En stor nackdel med t.ex. biodieseldrift har 
visat sig vara att oljan relativt snabbt förorenas vilket innebär 
att tätare oljebyten krävs än vad som gäller för traditionella 
bränslen. Detta har blivit ett alltmera akut problem inte minst 
för biodrivna fordon i offentlig trafik där miljökraven är extra 
höga. Genomförda valideringstester med COT OilRefiner 
System™ har visat på en avsevärd minskning av nedbrytningen 
av oljan och, tvärtemot vad fallet är idag, kan serviceintervallen 
förlängas avsevärt. 

För närvarande pågår verifiering av effekten av COT OilRefiner 
System™ för ett antal olika miljöbränslen.

Bolaget inriktar nu sin marknadsföring på att bygga nya  
internationella kundkontakter och då COT känner sig trygga i att 
idag ha en fungerande produkt även om teknikutveckling måste 
vara en ständig process i Bolaget.

Viktiga händelser 2001
 • COT har bildat det helägda dotterBolaget COT-Holding 

Inc, i vilket samtliga patenträttigheter placerats 

Viktiga händelser 2002
 • Organisationsförändringar har skett genom tillsättande av 

ny styrelse 

Viktiga händelser 2003
 • Tester och utvärderingar har skett i samarbete med oljebolag, 

producenter av lastbilar och bussar samt transportörer i 
nationell och internationell trafik

 • Träffat avtal med ett antal marknadsdistributörer 
 

hIstOrIk

Viktiga händelser 2004
 • COT har registrerats som publikt bolag
 • Företagsledningen bedriver långt komna förhandlingar  

rörande distributionsavtal med såväl svenska som europeiska 
grossister inom fordons- och verkstadsbranscherna

 • Listning av Bolagets aktie  

Viktiga händelser 2005
 • Patentansökan avseende väsentligt förbättrad teknik 

godkänts 

Viktiga händelser 2007
 • Utvecklingsarbetet med en ny generation av Bolagets  

produkter för fordonsmontage slutfördes under 2007 

Viktiga händelser 2008
 • Förhandlingar med Mexico City Government gällande  

leverans av upp till 6 000 enheter slutförs och kommuniceras, 
dock annulleras affären då köparna ej betalar enligt avtal

 • Komplett sortiment av den nya produkten COT Oil Refiner™ 
lanserades (modell 100 för personbilar, modell 200 för lätta 
lastbilar och modell 300 för bussar och tunga lastbilar)

 • Ny marknadsföringsstrategi antas innebärande bearbetning 
av OEM-segmentet 

Viktiga händelser 2009
 • Samarbete med Volvo Penta utvärdering av COT Oil Refiner™ 

för marina applikationer
 • Samarbete med Volvo Bussar inom biodieselområdet. 

Utvärdering pågår tillsammans med Orust-trafiken och 
Flygbussarna i Stockholm

 • Samarbete med Saab Automobile AB
 • Distributionsavtal med Hüllert Maskin
 • AVL-validering av COT Oil Refiner™ i etanolapplikationer
 • Dotterbolag i USA bildas 

Viktiga händelser 2010
 • Godkännande för eftermontage av COT Oil Refiner på 

samtliga RME100 flygbussar i Sverige
 • Utökad tillverkningskapacitet med en egen produktions- 

anläggning i Anderstorp
 • Införande av COT Oil Refiner vid nyförsäljning av bussar 

till Veolia och Orusttrafiken
 • Första order till Volvo Trucks på RME lastbilar
 • Leverantörs- och distributionsavtal med VOLVO Truck 

Corporation
 • Samarbete med SCANIA avseende validering av COT Oil 

Refiner™ för biobränslen och std MK1 diesel 
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Viktiga händelser 2011
 • Under 2011 installerades som planerat ytterligare ett antal 

COT Oil Refiner System™ i nära samarbete med fordons-
tillverkare

 • Problem med RME-bränslets påverkan på COT Oil Refiner 
System™ upptäcks i ett tiotal installationer

 • Problemen avhjälptes och installerade system byttes ut
 • Delrapport har inkommit från valideringen hos en större 

europeisk tillverkare av bussar och lastbilar
 • Under året har en MPU (Motor Pump Unit)-lösning tagits 

fram för hydraul-applikationer
 • Produktutvecklingsprojekt PSU (Power Supply Unit) 

färdigställs 

Viktiga händelser 2012
 • Lansering av den nya produktserien COT X00 MPU10 

med separat motor/pumpenhet för hydraulikapplikationer
 • COT har tagit sin hittills största enskilda serieorder 

överstigande 1 MSEK från entreprenadmaskinleverantören 
Hüllert Maskin AB
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COT-koncernen utgörs av COT – Clean Oil Technology AB (publ) vilket är moderbolaget i koncernen. Clean 
Oil Technology Inc. är COT – Clean Oil Technology AB (publ):s enda dotterbolag, bildat 2009 i USA som en 
naturlig följd av att COT sedan ett antal år har haft representanter i USA som marknadsfört Bolagets produkter.  
COT – Clean Oil Technology AB (publ) äger 92,31 % i Bolaget. Claes Warnander, ordförande i Clean Oil 
Technology Inc., äger 4,61 % och Chuck Kleinhagen VD i Clean Oil Technology Inc. äger återstoden 3,08 % av 
aktierna.

OrganIsatIOnsstruktur

Board of Directors

Morgan Ryhman
President

Technical Support
Roni Söderlund

Manufacturing
Mattias Johansson

Marketing and Sales
Göran Fredriksson

Manufacturing, sales admin and 
sipping is co-ordinated by COT, 
but the actual manufacturing is 
outsourced to high-quality 
sub-contractors for cost efficiency 
and flexibility.

COT–Clean Oil Technology AB (publ), Sweden COT–Clean Oil Technology AB (publ), Sverige

Styrelsen

VD
Morgan Ryhman

Teknisk support
Roni Söderlund

Tillverkning
Mattias Johansson

Marknad och försäljning
Göran Fredriksson

Tillverkning, orderadministration 
och logistik koordineras av COT, 
men den fysiska tillverkningen 
upphandlas kostnadseffektivt från 
underleverantörer

COT - Clean Oil Technology AB

Clean Oil Technology Inc.

92,31%
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I enlighet med Bolagets marknadsföringsstrategi har COT skapat 
nära samarbeten med tillverkarna av produkter inom respektive 
marknadssegment enligt nedan. COT har där inom främst 
fokuserat på att bearbeta OEM-segmentet men levererar även 
produkter för eftermarknadsapplikationer. OEM-företagen ses 
som en nyckel till marknaden och referenser från dessa tillverkare 
skapar större möjligheter för eftermarknadsförsäljning. Arbetet 
med utbyggnaden av distributionsnätet i övrigt pågår fortlöpande.

cOt:s tre marknadssegment:
 • Vehicles: OEM-tillverkare av lastbilar, bussar och personbilar
 • Heavy Duty: Entreprenadmaskiner, skogsmaskiner,  

containerhantering, industriella applikationer och vindkraft
 • Marine: Fartyg och oljeplattformar

Vehicles
Marknadssegmentet Vehicles omfattar främst lastbilar, bussar 
och personbilar. Tillväxten av användandet av miljöbränslen 
inom segmentet har lett till ett snabbt ökande intresse för 
COT:s teknik som löser problemet med försämrad olja som är 
en konsekvens vid användande av biobränsle. 

Lastbilar bedöms att bli COT:s enskilt största marknad. 
OEM-ledet är koncentrerat till 10 tillverkare som tillsammans  
representerar 50 % av marknaden. Av detta skäl bedömer 
Bolaget att distribution genom OEM-ledets egna kanaler är 
en nödvändighet för att nå en god marknadspenetration. Den 
årliga lastbilstillverkningen uppgår till cirka 3,5 miljoner lastbilar 
per år, varav ungefär hälften uppskattas finnas inom COT:s 
marknadsspann.

Även bussmarknaden domineras av ett fåtal stora OEM-
tillverkare, där de 10 största tillsammans representerar ungefär 
60 % av produktionen. Andelen bussar med egenskaper som 
lämpar sig för användande med COT:s produkter bedöms 
uppgå till runt hälften av den totala marknadens årsproduktion 
om cirka 500 000 bussar. Eftermarknaden på bussidan är mer 
koncentrerad än lastbilssidans och består av färre aktörer med 
större fordonsflottor.

De delar av personbilsmarknaden som bedöms vara mest  
tillgängliga för COT är bilar drivna helt eller delvis på biobränslen 
samt bilar med större motorstorlek. Fordon med båda dessa 
egenskaper utgör uppskattningsvis någon procent av den totala 
personbilsmarknaden. 

Heavy Duty
Segmentet innefattar bland annat växellådor i vindkraftverk, 
entreprenadmaskiner, skogsmaskiner, containerhantering och 
industriella applikationer. Denna typ av maskiner används ofta 
i extrema miljöer där de förväntas fungera driftsäkert under 
långvarigt användande, med ofta upp till 5 000 drifttimmar per 
år. Något som präglar maskiner inom segmentet är stora motor-
storlekar och oljemängder samt korta oljebytesintervall.

marknad

Inom segmentet Heavy Duty ser Bolaget även stor potential 
på hydraulikområdet, där den nya MPU-lösningen bedöms ge 
goda utsikter till en ökad försäljning.

Sektorn är mycket bred och i många fall finns dessutom 
möjlighet att använda flera COT-produkter i samma applikation 
(t.ex. i skogs- och entreprenadmaskiner). COT ser också stor 
potential inom den snabbt växande vindkraftssektorn, där ett 
förekommande problem är driftsstörningar p.g.a. problem med 
växellådor. Under 2011 ökade den svenska vindkraftsproduktionen 
med 74 % och även internationellt växer marknaden snabbt.

Marine
Marknaden inom segmentet Marine inkluderar fartyg och olje-
plattformar. Marknaden är svårbedömd men även här ses en  
stor potential med många applikationer på samma objekt. En marin  
miljö ställer stora krav på driftsäkerhet då driftavbrott kan vara  
mycket kostsamma. Segmentet präglas också av speciella tekniska 
förutsättningar, exempelvis att oljan måste pumpas ut vid byte  
vilket kan medföra högre kostnader och ökad risk för oljeläckage.

geografiska marknader
COT:s huvudmarknader är Sverige och Europa. Framöver 
planerar Bolaget utökad aktivitet mot de asiatiska marknaderna. 
Bearbetningen i USA, som sker genom dotterBolaget COT Inc., 
följer samma strategi som COT i Europa, där bearbetningen av 
OEM-ledet är den huvudsakliga inriktningen. 

I dagsläget har COT:s produkter sålts till ett antal kunder 
för valideringsserier primärt i Sverige och USA. Under 2011 
installerades ytterligare ett antal COT OilRefiner System™ i 
nära samarbete med fordonstillverkare och fältprov gällande 
förbättrad oljekvalitet har givit förväntade resultat. Under året 
inkom en delrapport från valideringen hos en större europeisk 
tillverkare av bussar och lastbilar med uppmuntrande resultat. 
COT Oil Refiner System™ har tidigare godkänts för införande på 
nya Volvo-bussar sålda bl.a. till Veolia. I samband med lansering 
av den nya produktserien COT OilRefiner™ Hydraulic med 
separat motor/pumpenhet för hydraulikapplikationer erhöll 
Bolaget tidigare under 2012 sin största enskilda order överstigande 
1 000 000 kr.

konkurrenter
En av konkurrenterna är amerikanska PuraDyn, vars teknik 
bygger på ett äldre patent från samma upphovsman som COT:s 
initiala baspatent. Genom att ett äldre patent används har 
PuraDyn haft betydligt längre tid på sig att etablera sitt företag 
och sin produkt än COT, vars nya patent dock innehåller 
avsevärda förbättringar gentemot de patent som PuraDyns 
produkt bygger på. COT har infört en ny modern, av Bolaget 
patenterad teknik som gör COT:s produkt helt överlägsen och 
än mer funktionell och tillverkningsvänlig.
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Följande finansiella information i sammandrag gällande räkenskapsåren 2009, 2010 och 2011 är hämtade ur 
Bolagets reviderade årsredovisningar samt ur Bolagets icke reviderade kvartalsrapport per 2012-03-31. 

Bolagets räkenskaper i sammandrag enligt nedan bör läsas tillsammans med Bolagets årsredovisningar samt i 
delårsrapporten för perioden 1 januari - 31 mars 2012, vilka har införlivats i detta Prospekt genom hänvisning.

Inga väsentliga förändringar har inträffat vad gäller COT:s finansiella ställning eller ställning på marknaden 
sedan Bolagets delårsrapport för perioden januari-mars 2012 offentliggjordes den 30 april 2012.

fInansIell utvecklIng I sammandrag

Koncernen 3 mån Koncernen 3 mån Koncernen 12 mån Koncernen 12 mån Koncernen 12 mån

2012-01-01 2011-01-01 2011-01-01 2010-01-01 2009-01-01

RESULTATRÄKNING i sammandrag (SEK) 2012-03-31 2011-03-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31

Nettoomsättning 26 974 380 334 856 563 1 534 725 709 892

Övriga rörelseintäkter 83 814 1 498 798 743 - -

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -17 607 -94 337 -260 898 -1 001 388 -492 621

Övriga externa kostnader -1 187 638 -1 586 095 -6 114 531 -5 763 986 -6 184 857

Personalkostnader -1 021 126 -1 005 880 -4 192 656 -3 142 039 -2 762 218

Avskrivningar av materiella  

anläggningstillgångar

-157 906 -149 654 -616 942 -543 178 -315 687

Övriga rörelsekostnader - - - -11 761 -

Rörelsens kostnader -2 384 277 -2 835 966 -11 185 027 -10 462 352 -9 755 383

Rörelseresultat -2 273 489 -2 454 134 -9 529 721 -8 927 627 -9 045 491

Resultat från finansiella poster -62 141 45 897 302 138 -122 301 -106 195

Resultat efter finansiella poster -2 335 630 -2 408 237 -9 227 583 -9 049 928 -9 151 686

Minoritetsandel i periodens resultat 0 71 285 80 800

Periodens resultat -2 335 630 -2 408 237 -9 227 583 -8 978 643 -9 070 886
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BALANSRÄKNING i sammandrag (SEK) 2012-03-31 2011-03-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 1 549 461 1 994 705 1 707 367 2 144 359 1 924 488

Summa anläggningstillgångar 1 549 461 1 994 705 1 707 367 2 144 359 1 924 488

Omsättningstillgångar

Varulager 5 103 429 4 807 436 4 916 684 4 588 103 4 537 550

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar -15 250 84 187 2 977 105 540 65 788

Aktuella skattefordringar 42 115 6 014 33 077 - 54 006

Övriga kortfristiga fordringar 144 446 181 719 323 604 112 529 171 924

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 168 897 55 840 126 913 117 334 102 292

Kassa och bank 4 582 517 14 262 855 6 397 093 16 625 635 2 879 124

Summa omsättningstillgångar 10 026 154 19 398 051 11 800 348 21 549 141 7 810 684

Summa tillgångar 11 575 615 21 392 756 13 507 715 23 693 500 9 735 172

Eget kapital och skulder

Aktiekapital 7 690 716 7 690 716 7 690 716 7 690 716 4 740 716

Bunda reserver 13 382 015 13 382 015 13 382 015 13 382 015 14 957 015

Fria reserver -9 550 095 -197 522 -415 880 8 729 943 -3 089 096

Årets förlust -2 335 630 -2 408 237 -9 227 543 -8 978 643 -9 070 887

Eget kapital 9 187 006 18 466 972 11 429 268 20 824 031 7 537 748

Långfristiga skulder 297 941 992 644 311 553 1 071 394 649 125

Kortfristiga skulder 2 090 668 1 933 140 1 766 894 1 798 075 1 548 299

Summa eget kapital och skulder 11 575 615 21 392 756 13 507 715 23 693 500 9 735 172

KASSAFLÖDESANALYS  

i sammandrag (SEK)

2012-03-31 2011-03-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten före -2 097 969 -2 286 155 -9 181 822 -8 494 989 -8 696 795

förändringar av rörelsekapitalet

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 814 576 -2 362 780 -9 692 753 -7 672 159 -8 746 118

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 -483 450 -774 810 -20 289

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0 22 096 269 7 674 125

Årets kassaflöde -1 814 576 -2 362 780 -10 176 203 13 649 300 -1 092 282

Likvida medel vid årets början 6 397 093 16 625 635 16 625 635 2 879 124 3 971 406

Kursdifferenser i likvida medel -52 339 97 211 -

Likvida medel vid årets slut 4 582 517 14 262 855 6 397 093 16 625 635 2 879 124
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NYCKELTAL 2012-03-31 2011-03-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31

Marginaler

Summa rörelsens intäkter, kr 110 788 381 832 1 655 306 1 534 725 709 892

Rörelsemarginal % Neg Neg Neg Neg Neg

Vinstmarginal % Neg Neg Neg Neg Neg

Räntabilitet

Avkastning på operativt kapital % Neg Neg Neg Neg Neg

Avkastning på sysselsatt kapital % Neg Neg Neg Neg Neg

Avkastning på Eget Kapital % Neg Neg Neg Neg Neg

Kapitalstruktur 

Operativt kapital, kr 4 902 430 5 196 761 5 343 728 5 269 790 5 307 749

Sysselsatt kapital, kr 9 484 947 19 459 616 11 740 821 21 895 425 8 186 873

Eget kapital, kr -11 885 725 -2 605 759 11 429 268 20 824 031 7 537 748

Balansomslutning, kr 11 575 615 21 392 756 13 507 715 23 693 500 9 735 172

Räntebärande skuld, kr 297 941 992 644 311 553 1 071 394 649 125

Skuldsättningsgrad, ggr 0,26 0,16 0,18 0,14 0,29

Soliditet % 79,4 86,3 84,6 87,9 77,4

Medarbetare

Genomsnittligt antal anställda 4 4 4 3 2

Data per aktie

Antal aktier vid periodens slut, st 76 907 158 76 907 158 76 907 158 56 907 158 47 407 158

Genomsnittligt antal aktier, st 76 907 158 76 907 158 66 907 158 52 157 158 42 207 158

Utdelning per aktie, kr - - - - -

Resultat per aktie, kr -0,03 -0,03 -0,14 -0,17 -0,21

Eget kapital per aktie, kr 11,95 24,01 14,86 36,59 15,90

Aktiernas kvotvärde/nominellt värde, kr 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Totalt aktiekapital, kr 7 690 715,80 7 690 715,80 7 690 715,80 5 690 715,80 4 740 715,80
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definitioner
Marginaler
Rörelsemarginal, %
Rörelseresultat i procent av totala intäkter.

Vinstmarginal, %
Resultat efter finansnetto i procent av totala intäkter.

Räntabilitet
Avkastning på operativt kapital, %
Rörelseresultat i procent av genomsnittligt operativt kapital.
Genomsnittligt operativt kapital har beräknats som ingående 
plus utgående operativt kapital dividerat med två.

Avkastning på sysselsatt kapital, %
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genom-
snittligt sysselsatt kapital. Genomsnittligt sysselsatt kapital 
har beräknats som ingående plus utgående sysselsatt kapital 
dividerat med två.

Avkastning på eget kapital, %
Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Genom-
snittligt eget kapital beräknas som ingående plus utgående eget 
kapital dividerat med två.

Kapitalstruktur
Operativt kapital
Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder, 
avsättningar, likvida medel och finansiella tillgångar.

Sysselsatt kapital
Balansomslutningen minskat med icke räntebärande skulder 
och avsättningar.

Andel riskbärande kapital
Redovisat eget kapital plus latent skatteskuld dividerat med 
balansomslutningen.

Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder i förhållande till eget kapital.

Eget kapital
Eget kapital vid periodens slut.

Räntebärande skuld
Räntebärande skuld vid periodens slut.

Soliditet, %
Eget kapital inkl. minoritet i procent av balansomslutningen.

Medarbetare
Antal anställda, st.
Antal anställda beräknad utifrån arbetad heltid vid periodens slut.

Data per aktie
Antal aktier, st.
Antal utestående aktier vid periodens slut.

Genomsnittligt antal aktier, st.
Genomsnittligt antal aktier under perioden.

Resultat per aktie, kr
Resultat efter skatt, dividerat med genomsnittligt antal aktier 
för perioden.

Eget kapital per aktie, kr
Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier vid 
periodens slut.
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kOmmentarer tIll den fInansIella 
utvecklIngen
2009-12-31 
Omsättning
Under 2009 uppgick omsättningen i koncernen till 709 892 kr 
varav 651 449 kr avser försäljning inom Sverige. Omsättningen 
under 2008 uppgick -901 604 kr. Ökningen av intäkterna 
jämfört med 2008 beror främst på att omsättningen under 2008 
belastades av en extraordinär avskrivning om 1 290 000 kr. 

Resultat
Rörelseresultatet uppgick till -9 045 491 kr. Rörelsekostnaderna 
som under perioden uppgick till 9 755 383 kr har ökat i takt med 
den ökade omsättningen och på grund av att COT under året 
bl.a. utvidgat personalstyrkan.

Investeringar
Under 2009 har investeringar i verktyg gjorts uppgående till 20 
289 kr.

Kassaflöde
Kassaflödet uppgick till -1 092 282 kr. Kassaflödet från den  
löpande verksamheten uppgick till – 8 696 795 kr på grund av 
att kostnaderna översteg intäkterna. Kassaflödet från investerings- 
verksamheten var -20 289 kr då materiella anläggningstillgångar 
har införskaffats. Kassaflödet från finansieringsverksamheten 
uppgick till 7 674 125. Ett kapitaltillskott om 7 025 000 kr via 
en nyemission samt ett lån om 649 125 kr bidrog positivt till 
kassaflödet. 

2010-12-31 
Omsättning
Under 2010 var omsättningen i koncernen 1 534 725 kr varav 
852 109 kr avser försäljning inom Sverige. Omsättningen ökade 
med 824 833 kr från föregående år på grund av ökad försäljning 
till OEM-kunderna vilket är en följd av den nya försäljnings-
strategin.

Resultat
Rörelseresultatet för året uppgick till -8 927 627 kr. Rörelsekost-
naderna uppgick till 10 462 352 kr. Ökningen med 706 969 kr är 
främst hänförlig till ökade inköp av insatsvaror samt tillskott i 
personalstyrkan.

Investeringar
Under 2010 uppgick investeringarna till 774 810 kr uppdelat på 
verktyg 720 050 kr samt inventarier 54 760 kr.

Kassaflöde
Kassaflödet uppgick till 13 649 300 kr. Kassaflödet från den 
löpande verksamheten uppgick till -8 494 989 kr på grund av att 
kostnaderna översteg intäkterna. Kassaflödet från investerings- 
verksamheten var negativt med -774 810 kr då materiella  

anläggningstillgångar har införskaffats. Kassaflödet från finansie-
ringsverksamheten uppgick till 22 096 269 kr där 21 639 000 kr 
består av ett kapitaltillskott via en nyemission av aktier och  
457 269 kr i form av lån. 

2011-12-31 
Omsättning
Under 2011 uppgick omsättningen i koncernen till 1 655 306 kr 
en ökning från föregående år med 120 581 kr. 

Resultat
Rörelseresultatet 2011 uppgick till -9 529 721 kr. Rörelsekostnaderna 
har ökat och uppgick under året till 11 185 027. Ökningen på 722 
675 kr har uppstått främst till följd av dels högre utvecklings-
kostnader samt dels att Bolaget nyanställt. 

Investeringar
Under 2011 gjordes investeringar till ett värde av 483 450 kr. 
Investeringarna bestod av verktyg 59 950 kr, arbetsmaskiner 120 
000 kr, andelar i dotterbolag 101 166 kr samt lån till dotterbolag 
202 334 kr. 

Kassaflöde
2011 uppgick kassaflödet till -10 176 203 kr. Kassaflödet från den 
löpande verksamheten uppgick till -9 692 753 kr på grund av att 
kostnaderna översteg intäkterna. Kassaflödet från investerings-
verksamheten uppgick till -483 450 kr. 

2012-03-31 
Omsättning
Under första kvartalet 2012 uppgick omsättningen till 110 788 kr.   

Resultat
Rörelseresultatet för perioden uppgick till -2 273 489 kr.  
Rörelsekostnaderna uppgick till -2 384 277 kr. 

Investeringar
Under första kvartalet gjordes inga investeringar.

Kassaflöde
Kassaflödet under perioden uppgick till -1 814 576 kr. Kassaflödet 
från den löpande verksamheten uppgick till samma belopp då 
inga investeringar gjordes.

likviditet och finansiell ställning per 2012-03-31
Per 31 mars 2012 uppgick Bolagets likvida medel till 4 422 496 kr. 
Kortfristiga fordringar uppgick till 462 403 kr och kortfristiga 
skulder till 2 075 345 kr. Bolagets egna kapital uppgick till  
11 542 718 kr och soliditeten till 85 %.
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Omsättning per produktkategori och region (sek)
Q1 2012 Q1 2011 2 011 2 010 2 009

Omsättning per produktkategori

Vehicles 13 774 356 894 813 323 1 505 121 169 004

Heavy Duty 23 440 43 240 28 312 533 910

Marine

Övrigt 13 200 1 292 6 978

Totalt 26 974 380 334 856 563 1 534 725 709 892

 

Omsättning per region

Sverige 26 974 70 100 184 721 852 109 651 499

USA 36 334 52 833

Turkiet 310 234 671 842 646 282 5 560

Totalt 26 974 380 334 856 563 1 534 725 709 892
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eget kapital och skuldsättning
Eget kapital i Bolaget uppgick per den 31 mars 2012 till 11 542 718 kr.  
Bolaget hade vid samma tidpunkt totala skulder om 2 075 345 kr.  
Ledningen bedömer att koncernen i nuläget, baserat på dess 
nuvarande verksamheter och deras respektive förutsättningar, inte 
har något lånebehov utöver de aktuella lånen. 

eget kapital och skuldsättning 
(SEK) 2012-03-31
Kortfristiga skulder
Mot borgen 0
Mot säkerhet 0
Blancokrediter 2 075 345
Summa kortfristiga skulder 2 075 345

Långfristiga skulder
Mot borgen 0
Mot säkerhet 0
Blancokrediter 0
Summa långfristiga skulder 0

Summa skulder 2 075 345

Eget Kapital
Aktiekapital 7 690 716
Övrigt tillskjutet kapital 65 196 015
Ansamlad förlust -61 344 013
Summa eget kapital 11 542 718

bolagets kapitalstruktur
(SEK) 2012-03-31
Nettoskuldsättning
A. Kassa 1 711
B. Likvida medel 4 420 785
C. Lätt realiserbara värdepapper 0
D. Likviditet (A)+(B)+( C ) 4 422 496
E. Kortfristiga fordringar 462 403
F. Kortfristiga bankskulder 0
G. Kortfristig del av långfristiga skulder 0
H. Andra kortfristiga skulder 2 075 345
I. Kortfristiga skulder (F)+(G)+(H) 2 075 345
J. Netto kortfristig skuldsättning (I)-( E )-(D) -2 809 554
K. Långfristiga banklån 0
L. Emitterade obligationer 0
M. Andra långfristiga lån 0
N. Långfristiga skulder (K)+(L)+(M) 0
O. Nettoskuldsättning (J)+(N) -2 809 554

eget kapItal, skulder Och övrIg 
fInansIell InfOrmatIOn

Rörelsekapital
Tillräckligt rörelsekapital för de aktuella behoven under den 
kommande 12-månadersperioden saknas. Styrelsen gör bedöm-
ningen att nuvarande likvida medel räcker till månadsskiftet 
augusti/september 2012. Underskottet fram t.o.m. 2013-05-01 
beräknas uppgå till ca 7,5 mkr (12 mån). Detta underskott 
avses att täckas genom den stundande nyemissionen på totalt 
15,4 mkr som är säkerställd genom teckningsförbindelser samt 
garantiåtaganden. Om Företrädesemissionen tecknas till lägre 
andel än 51 procent och garanterna inte fullgör sina åtaganden 
kan det innebära att Bolaget måste dra ner på verksamheten 
genom att säga upp personal, avbryta partnersamarbeten samt 
dra ner på den fortsatta utvecklingstakten. Bolaget kan även 
överväga att införskaffa kapital på annat sätt genom t.ex. genom 
ett tillskott från eller en riktad emission till några av Bolagets 
huvudägare. I det fall Bolaget inte lyckas med att anskaffa 
kapital i den mån som krävs så finns risken att Bolaget kan 
sättas i konkurs under det fjärde kvartalet 2012. Styrelsen gör 
bedömningen att en konkurs inte är sannolik.

Pågående och planerade investeringar
COT avser att genomföra investeringar uppgående till 300 
000 kr i nya verktyg. I det fall emissionen ej fullföljs kommer 
investeringarna inte att genomföras. I övrigt existerar det inga 
pågående investeringar, det finns inte heller några huvudsakliga 
framtida investeringar som ledningsorganen redan har gjort 
klara åtaganden om.

anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar per den 31 mars 2012 uppgick 
till 1 549 461 kr och till 1 994 705 kr per den 31 mars 2011. 
Bolagets materiella anläggningstillgångar innefattar i huvudsak 
inventarier och verktyg. Avskrivningstiden på inventarier och 
verktyg är fem år och sker linjärt över tillgångens beräknade 
nyttjandeperiod. 

Likviditet
Per 31 mars 2012 uppgick koncernens likvida medel till 4 582 517 kr.  
Räntebärande skulder uppgick per samma datum till 297 941 kr.  
Disponibla likvida medel 458 2517 kr. Per den 31 mars 2012 
uppgick koncernens egna kapital till 9 187 006 kr och soliditeten 
till 79 %.
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aktien
Aktien i COT är listade på NGM MTF. Aktiens kortnamn är COT MTF. COTs aktier är upprättade enligt svensk rätt och är 
denominerade i svenska kronor. Aktiernas ISIN-kod är SE0000749194. Aktierna är kontoförda på person och är anslutna till 
Euroclear Sweden AB med adress: Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktiekapitalet i Bolaget uppgick per 2012-03-31 till 7 
690 715,80 kr. Enligt Bolagets bolagsordning skall aktiekapitalet vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000 kr. Antalet aktier skall 
vara lägst 150 000 000 och högst 600 000 000 st. Aktiernas kvotvärde är 0,10 SEK. Utspädningen för de befintliga aktieägarna som ej 
tecknar sig i emissionen blir 50 % då en innehavd aktie ger rätten att teckna en ny. Bolaget har endast ett aktieslag och samtliga aktier 
har samma rösträtt och samma rätt till utdelning och överskott vid likvidation. Det finns inga inskränkningar att fritt överlåta aktier. 
Förändringar av aktieägarnas rättigheter förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med gällande lagstiftning. Bolaget har inget 
innehav av egna aktier. COT-aktien är inte och har inte varit föremål för ett offentligt uppköpserbjudande eller dylikt erbjudande.

Ägarförteckning
I tabellen nedan framgår större aktieägare per den 31 mars 2012.

cOt clean OIl technOlOgy abs aktIe

Namn Antal aktier Andel röster/kapital

Björn Algqvist via bolag 10 000 000 13,00 %

Claes Kinell via bolag 6 719 500 8,74 %

Magnus Widell privat och via bolag 3 502 000 4,55 %

Tom Stendahl privat 3 750 000 4,88 %

Alf Almqvist med familj och via bolag 2 550 000 3,32 %

Andreas Almqvist via bolag 2 412 000 3,14 %

Morgan Ryman privat via bolag 2 000 000 2,60 %

Vara Maskinimport AB 1 200 000 1,56 %

Magnus Lindstam privat och via bolag 1 196 630 1,56 %

Wiercap AB 1 000 000 1,30 %

Agriwood AB 826 500 1,07 %

Abesa AB 725 166 0,94 %

Övriga (1342 st.) 41 025 362 53,34 %

Totalt 76 907 158 100 %
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Händelse Ökning antal aktier Totalt antal aktier Ökning aktiekapital Totalt aktiekapital Kvotvärde

2000 Bolagsbildning 32 000 000 640 000,00 0,02

2000 Nyemission 440 700 32 440 700 8 814 648 814,00 0,02

2001 Nyemission 22 280 000 54 720 700 445 600 1 094 414,00 0,02

2001 Nyemission 866 350 55 587 050 17 327 1 111 741,00 0,02

2003 Nyemission 454 300 56 041 350 9 086 1 120 827,00 0,02

2004 Nyemission 505 000 56 546 350 10 100 1 130 927,00 0,02

2004 Omvänd split 1:5 -45 237 080 11 309 270 1 130 927,00 0,10

2004 Nyemission 3 256 235 14 565 505 325 624 1 456 550,50 0,10

2005 Nyemission 1 091 653 15 657 158 109 165 1 565 715,80 0,10

2006 Nyemission 850 000 16 507 158 85 000 1 650 715,80 0,10

2006 Nyemission 6 500 000 23 007 158 650 000 2 300 715,80 0,10

2007 Nyemission 10 000 000 33 007 158 1 000 000 3 300 715,80 0,10

2007 Nyemission 4 000 000 37 007 158 400 000 3 700 715,80 0,10

2009 Nyemission 4 500 000 41 507 158 450 000 4 150 715,80 0,10

2009 Nyemission 900 000 42 407 158 90 000 4 240 715,80 0,10

2009 Nyemission 5 000 000 47 407 158 500 000 4 740 715,80 0,10

2010 Nyemission 3 150 000 50 557 158 315 000 5 055 715,80 0,10

2010 Nyemission 5 725 000 56 282 158 572 500 5 628 215,80 0,10

2010 Nyemission 625 000 56 907 158 62 500 5 690 715,80 0,10

2011 Nyemission 20 000 000 76 907 158 2 000 000 7 690 715,80 0,10

2012 Pågående emission 76 907 158 153 814 316 7 690 716 15 381 431,60 0,10

aktiekapitalets utveckling
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teckningsoptioner
Årsstämman i COT beslutade den 15 maj 2012 att emittera 5 000 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätten att 
teckna en ny aktie mellan 15 juni 2012 och 31 december 2014 till en teckningskurs om 0,57 kr.

teckningsförbindelser och garantiavtal
Ett antal av COTs aktieägare, styrelseledamöter samt medlemmar av ledningen har förbundit sig att teckna totalt cirka 42 % procent 
av aktierna i den förestående emissionen. Härutöver har Bolaget avtalat om emissionsgaranti för den del som inte omfattas av 
teckningsförbindelserna, cirka 58 % (Se tabell nedan). För emissionsgarantin utgår kontant provision om 6 % på garanterat belopp, 
sammanlagt 540 000 kr. Någon ersättning till de aktieägare som har avgett teckningsförbindelser utgår ej. Garantiavtalen ingicks 
mellan den 23 april och 15 maj 2012. Teckningsförbindelserna och emissionsgarantierna är inte säkerställda.

Namn Adress Teckningsförbindelse Garanti Totalt belopp

Magnus Lindstam Nås via Bolagets adress 204 453 - 204 453

Claes Kinell Nås via Bolagets adress 1 343 800 2 813 990 4 157 790

Björn Algkvist Nås via Bolagets adress 2 000 000 3 612 990 5 612 990

Coco Belfrage Box 1279, 251 12 Helsingborg 400 000 - 400 000

Alf Almkvist Nås via Bolagets adress 510 000 500 000 1 010 000

Andreas Almqvist c/o A Almqvist Förvaltning AB, Fyrkanten 

Mellby, 531 96 Lidköping

482 400 - 482 400

Morgan Ryhman Nås via Bolagets adress 400 000 600 000 1 000 000

Freddie Linder Nås via Bolagets adress 6 800 - 6 800

Tom Stendahl Chalet Tallis, CH-1936 Verbier, Schweiz 750 000 1 757 000 2 507 000

Summa 15 381 432
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styrelsen
göran gummesson, Ordförande
Invald i styrelsen 2012, innehav i COT 0 aktier.

Ekonom. Har innehaft ledande befattningar i näringslivet i mer 
än 30 år, senast som VD för AB Volvo Penta. Har stor erfarenhet 
och kännedom om storbolagsfrågor, underleverantörsärenden, 
produktgenerering och brand management.

Övriga pågående uppdrag:
Ledamot i EFG European Furniture Group Aktiebolag samt 
Tysk-Svenska Handelskammaren.

Övriga avslutade uppdrag under de senaste fem åren:
Ledamot i Volvo Parts Aktiebolag samt AktieBolaget Volvo Penta.

kjell ac bergström, ledamot
Invald i styrelsen 2012, innehav i COT 0 aktier.

Kjell Bergström har lång erfarenhet från ledande positioner 
inom fordonsindustrin bl.a. VD på Saab Automobile Powertrain 
AB samt Vice President på Fiat-GM Powertrain. Kjell har 
dessutom erfarenheter från diverse ledande positioner inom 
Saab Automobile och Volvo Personvagnar samt har varit 
assisterande Professor inom Förbränningsmotorteknik på 
Chalmers Tekniska Högskola.

Övriga pågående uppdrag:
Ledamot i Saab Automobile Powertrain Tools AB samt  
Bostadsrättsföreningen Carlandersplatsen 6.

Övriga avslutade uppdrag under de senaste fem åren:
Ordförande i Saab Automobile Powertrain AB samt Vicura 
AB. Ledamot i Weigl Transmission Plant AB samt Södertälje 
Powertrain Engineering AB.

björn algkvist, ledamot
Invald i styrelsen 2011, innehav i COT 10 000 000 aktier.

Lång erfarenhet av internationellt entreprenörskap och affärs-
system. Grundade Bolaget Intentia 1984 och var huvudägare och 
VD fram till Bolagets försäljning 2004. Startade private equity-
firman Fibonacci Growth Capital.  

Övriga pågående uppdrag:
Ordförande i HDR Partners AB, Universal Wind Offshore 
AB, Peepoople AB, Yubico AB, Universal Wind Offshore 
Transmission AB samt Universal Wind South Africa AB. 
Ledamot i Fibonacci Growth Capital Aktiebolag, Bro Hof Golf 
AB, Universal Wind Power Production AB, Storrun Vindkraft 
AB, Universal Wind Power Production Norr AB, SGEM AB, 

styrelse, ledande befattnIngshavare Och 
revIsOrer samt bOlagsstIftare

NASP New Age Service Provider AB samt Fibonacci Asset 
Management Aktiebolag.

Övriga avslutade uppdrag under de senaste fem åren:
Ledamot i Flexpay AB samt Electronic Transaction Group AB.

freddie linder, ledamot
Invald i styrelsen 2012, innehav i COT 34 000 aktier.

40 års erfarenhet från oljebranschen, inom Prospektering, 
produktion och marknadsföring. Marketing Director på Preem 
AB, 1996-2008. VD på Svenska Petroleum Exploration A/S, 
1990-1994. Har dessförinnan haft positioner som Teknisk direktör 
resp. VD i internationella Prospekterings- och produktionsbolag. 
Styrelseledamot i Shelton Petroleum AB.

Övriga pågående uppdrag:
Ledamot i Shelton Petroleum AB.

Övriga avslutade uppdrag under de senaste fem åren:
Ordförande i Göteborgs Smörjmedelsfabrik AB och Scanlube 
AB. Ledamot i Scanlube AB, VindIn AB samt Preem Finans AB.

claes kinell, ledamot
Invald i styrelsen 2011, innehav i COT 6 719 500 aktier.

Ägare och VD i Muirfield Invest AB. Har mångårig erfarenhet 
av affärsutveckling och teknikföretag samt utvecklingsbolag som 
verkar internationellt. Övriga engagemang inkluderar bland annat 
styrelseuppdrag i Collector AB, Unisport Holding AB och 
PGA of Sweden National AB.

Övriga pågående uppdrag:
Ordförande i Muirfield Invest AB samt Cartago Industrifastig-
heter AB. Ledamot i Collector AB, Unisport Holding AB, 
PGA of Sweden National AB, Incordia AB, Green Office AB, 
Hotell fastigheter Sverige AB, COMRETT AB samt StayAt 
HotelApart AB.

Övriga avslutade uppdrag under de senaste fem åren:
Ordförande i Värnamo Lokalförvaltning AB och Värby  
Fastighets AB. Ledamot i Assar Holding AB, Acasso  
Förvaltning AB, Jefast Kungsundet AB, Fastighets AB Tornbågen, 
Provins Insurance AB, Independic Invest AB, Global Trust 
Center Secretariat Sweden AB och Rya Golf AB.
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alf almqvist, ledamot
Invald i styrelsen 2012, innehav i COT 2 500 000 aktier.

Alf har lång erfarenhet och besitter stor kompetens inom  
hydrauliska applikationer. Alf har grundat och äger Fyrkantens  
Ventilation AB som är ett av Sveriges största privatägda 
Ventilationsbolag. 

Övriga pågående uppdrag:
Ordförande i Fyrkantens Ventilation Aktiebolag samt Kindic 
Fastighets AB. Ledamot i Fyrkantens Ventilation, Porslinsstaden 
Fastigheter AB, Ljungens Fastighetsaktiebolag, Nordic Dörrfabrik 
AB, AB Hüllert Maskin, Fyrkantens Förvaltnings Aktiebolag, 
Zeus-Örnen AB, L.O. Smith Sverige AB, L.O. Smith AB,  
FastighetsBolaget Kinneviken AB, Rörstrands Museum AB, L 
O Smith Holdings AB, Fastigheten Vara Maskinimport AB, 
L.O. Smith Gården på Blomberg AB, FastighetsBolaget Borret 
11 AB, Monsvir Fastighets AB, Porslinsstadens Restauranter & 
Evenemang AB, UtvecklingsaktieBolaget Ullersbro, Lidköpings- 
motorsportarena AB (svb), Villa Lidköping Restaurang AB, 
Apoteksgruppen i Vårgårda Nr 1 AB, Apoteksgruppen i Götene 
Nr 1 AB, Apotek Vita Hästen AB, Apoteksgruppen i Skara Nr 
1 AB, Apoteksgruppen i Lidköping Nr 1 AB, Porslinsstaden 
Design Outlet AB samt Porslinsstadens Restauranger AB.

Övriga avslutade uppdrag under de senaste fem åren:
Ledamot i AB Trollhättans Industriventilation samt Kindic 
Förvaltnings AB.

ledning

morgan ryhman
Verkställande Direktör, innehav i COT 2 000 000 aktier.

Morgan Ryhman har lång erfarenhet inom leverantörsledet till 
den globala fordonsindustrin, bl.a. från ABA Group AB där han 
hade befattningen Vice President Strategic Business Development 
och ansvarade bland annat för affärsutveckling och partnernätverk. 
Under mer än 25 år har Ryhman arbetat med utveckling och 
implementering av ny teknik mot internationell fordonsindustri.

Övriga pågående uppdrag:
Ordförande i Gislaveds Industrilokaler AB. Ledamot i  
Scandasia Trading AB, Pinova i Anderstorp AB, Plastic  
Engineering Scandinavia AB, Pagoris AB, Ryhman Invest AB, 
samt Conprimo AB. 

Övriga avslutade uppdrag under de senaste fem åren:
Ledamot i Norma Sweden AB, AMB Trading AB samt  
Ambjörnssons Bilaktiebolag samt Polymercentrum Sverige AB.

göran fredriksson
Marknadschef, innehav i COT 13 000 aktier.

Har 20 års erfarenhet av marknadsföring och försäljningsarbete 
inom fordonsindustrin. Marknadsförings- och PR-ansvarig 
på Asko Appliances, 2006-2008. Har dessförinnan haft flera 
positioner inom Marknadsföring, PR och Försäljning på Saab 
Automobile AB under perioden 1989-2006.

Övriga pågående uppdrag:
-
Övriga avslutade uppdrag under de senaste fem åren:
-

mattias johansson
Produktionskoordinator, innehav i COT 14 000 aktier.

Mattias Johansson är skolad inom tillverkningsindustrin med 
inriktning på tillverkning, konstruktion, projektledning, sälj och 
inköp av formverktyg. Sedan 15år har Mattias arbetat med R&D 
inom olika segment, t.ex. konsult på ABB Staal i Finspång inom 
anläggningskonstruktion/specialverktygsproduktion, R&D 
Thule Open Market samt inköp/trading.

Övriga pågående uppdrag:
-
Övriga avslutade uppdrag under de senaste fem åren:
-

revisor
Bolagets revisor är PricewaterhouseCoopers, Lilla Bommen 2, 
405 32 Göteborg med Peter Sjöberg som huvudansvarig. Peter 
Sjöberg är medlem i Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR/
SRS sedan 1994.
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Organisationsnummer och säte
COT – Clean Oil Technology AB (publ) med organisations-
nummer: 556598-5362 registrerades hos Bolagsverket 2000-10-16. 
Bolagets styrelse har sitt säte i Göteborg. Associationsformen är 
aktiebolag och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). 

styrelsens arbetsformer
COT:s styrelse väljs för ett år i taget. Styrelsens arbete regleras 
av en av Bolaget fastställd arbetsordning för styrelsen, inklusive 
instruktioner för arbetsfördelning för styrelsen och verkställande 
direktören samt firmateckning och attestordning. Ingen av 
styrelseledamöternas privata intressen står i strid med Bolagets 
intressen.

bolagsstyrning
Svensk kod för bolagsstyrning skall tillämpas av alla svenska 
bolag, vars aktier är upptagna till handel på en svensk reglerad 
marknad. COT behöver således inte följa koden, men Bolagets 
styrelse kommer att hålla sig underrättad om den praxis som 
skapas och avser att tillämpa koden i de stycken den kan anses 
vara relevant för Bolaget och aktieägarna.

övriga upplysningar avseende styrelse och 
ledande befattningshavare 
Samtliga styrelseledamöter och personer i COT:s ledning kan 
nås på Bolagets kontorsadress: Bror Nilssons gata 4, 417 55 
Göteborg. 

Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna 
har något privat intresse som står i strid med COTs intresse. 
Dock finns det gemensamma intressen i Bolaget och från vissa 
styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare då de ingår 
i garantikonsortiet och/eller har förbundit sig att teckna i den 
pågående emissionen. Det föreligger inga familjeband mellan 
styrelseledamöter eller ledande befattningshavare. Ingen av sty-
relseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har under 
de senaste fem åren dömts för bedrägeri eller liknande brott eller 
varit utsatta för anklagelser från övervakande eller lagstiftande 
myndigheter. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande 
befattningshavarna har under de senaste fem åren förbjudits 
att verka som styrelseledamot eller på annat sätt idka närings-
verksamhet. Under de senaste fem åren har Kjell ac Bergström 
varit ordförande i Saab Automobile Powertrain AB där konkurs 
inleddes 2011-12-19, Morgan Ryman var ledamot i Ambjörnssons 

övrIg InfOrmatIOn

Bilaktiebolag där konkurs avslutades 2007-07-20, Claes Kinell 
var ledamot i Incordia AB där konkurs avslutades 2011-03-14, 
ledamot i Independic Invest AB där konkurs är inledd, ledamot 
Global Trust Center Secretariat Sweden AB samt ledamot i 
Acasso Förvaltning AB där likvidationer har avslutats under de 
senaste fem åren. Ingen av de övriga styrelseledamöterna eller de 
ledande befattningshavarna har under de senaste fem åren varit 
inblandad i någon konkurs, konkursförvaltning eller likvida-
tion i egenskap av styrelseledamot, suppleant eller som ledande 
befattningshavare. 

revisorns granskning
Revisorerna har reviderat den historiska finansiella informationen  
för perioderna 2009-01-01–2011-12-31. Revisionsberättelserna 
har inte avvikit från standardutformningen. Ersättning till 
revisorer utgår enligt löpande räkning. Revisorn har ej granskat 
dokumentet i övrigt ej heller delårsrapporten per 2012-03-31.
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ersättningar till styrelsen och vd

Ersättningar till övriga ledande befattningshavare under 2011

Grundlön/Arvode Pensionsavsättning Övriga förmåner Summa

Ordförande 80 000 - - 80 000

Övriga ledamöter 202 850 - - 202 850

Verkställande Direktör 1 109 978 370 071 - 1 480 049

Summa 1 762 899

väsentliga avtal
Bolaget har slutit avtal med underleverantörer för produktion av vitala komponenter som ingår Bolagets produktprogram.   
Bolaget har vidare ingått avtal med ett antal distributörer. Avtalen är ingångna på marknadsmässiga villkor och är inte av osedvanlig 
karaktär med hänsyn till Bolagets verksamhet. Dessa avtal avviker inte från vad som är normalt sett till Bolagets verksamhet och 
branschen i övrigt.

transaktioner med närstående
Transaktioner med andra bolag där nuvarande samt tidigare medlemmar i Bolagets styrelse och ledning har inflytande över har 
uppgått till följande:

Överenskommelse om tjänster med närstående sker på marknadsmässiga villkor.

Utöver de ovan nämnda transaktionerna och avtal har ingen av Bolagets styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller aktieägare 
någon delaktighet i någon affärstransaktion med Bolaget. Det finns inga lån utestående till någon styrelseledamot, ledande 
befattningshavare, aktieägare eller revisor i Bolaget. Bolaget har inte lämnat garantier eller borgensförbindelser till förmån för 
någon av dessa personer.

Det finns inga avtal som medlemmarna av förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan har slutit med Bolaget eller något av deras 
dotterbolag om förmåner efter det att det aktuella uppdraget avslutats.

Närståendetransaktioner med COT

20120331 20111231 20101231 20091231

Plastic Engineering Scandinavia AB  (VD, Morgan Ryman)

Konsulttjänster 95 377 821 197 891 572 950 900

Fyrkantens Ventilation AB (Ledamot Almqvist)

Inköp av verktyg - - 500 000 -

Scandasia Trading AB (VD, Morgan Ryman)

Konsulttjänster 4 892 21 818 44 027 -

Maglin Industrie AB (Tidigare styrelsemedlem) - 4 605 340 000 -

Chuck Kleinhagen (VD, COT Inc.)

Konsulttjänster - 214 398 - -

Pagoris AB (VD, Morgan Ryman)

Konsulttjänster 1 439 116 2 211 278

Summa 100 269 1 062 018 3 214 715 3 162 178

Totalt under perioden 2009-01-01 - 2012-03-31 7 539 179
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försäkringar
Bolagets försäkringsskydd utgörs av en allmän företagsförsäkring 
innehållande bl.a. en styrelseansvarsförsäkring och en transport-
försäkring. Bolagets styrelse bedömer att försäkringsskyddet för 
verksamheten är tillfredställande med hänsyn till den verksamhet 
som bedrivs.

Intressekonflikter
Det föreligger inte några intressekonflikter mellan Bolaget och 
medlemmar av förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller 
mellan andra ledande befattningshavare.

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

tendenser
Sedan årsskiftet har COTs ledning märkt av ökad efterfrågan 
efter Bolagets produkter. COTs försäljning har varit större 
under perioden mellan 2012-01-01  - 2012-05-15 än någon annan 
jämförbar period historiskt sett. Bolagets försäljningspriser 
samt kostnaderna för insatsvaror har inte förändrats jämfört 
med tidigare år utan ligger på en konstant nivå.  

Bolaget känner inte till några negativa tendenser, osäkerhets-
faktorer, potentiella fordringar, eller andra krav, åtaganden 
eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på 
Bolagets affärsutsikter.

COT känner inte heller till några offentliga, ekonomiska, skatte- 
politiska, penningpolitiska eller andra politiska åtgärder som, 
direkt eller indirekt, väsentligt påverkar eller väsentligt skulle 
kunna påverka Bolagets verksamhet.

utdelningspolicy
COT – Clean Oil Technology AB (publ) har inte lämnat någon 
utdelning historiskt sett. Styrelsen har för avsikt att föreslå 
utdelning när Bolaget genererar stabila kassaflöden och vinster.

licenser, patent och övriga varumärken
COTs verksamhet är inte beroende av patent och andra  
immateriella rättigheter för sin verksamhet. Dock strävar 
Bolaget efter att skydda sina immateriella tillgångar genom 
bland annat patent och sekretessförbindelser för att bibehålla 
konkurrensfördelar. COT har patent i Sverige som räcker till 
2025-10-10 samt patent som sträcker sig till 2026-03-23 i Australien, 
Kina, Ryssland och Sydafrika. Samtliga patent täcker både 
anordning och metod, vilket bl.a. ger ensamrätt till punktvärme-
teknik för förångning av flytande föroreningar. Bolaget har även 
inlämnat patentansökningar i stort antal länder/regioner bl.a. 
en IPO-ansökan.

aktieägaravtal
Såvitt styrelsen för COT känner till, föreligger det inte några 
aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan några av 
COT:s aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över 
Bolaget. Vidare finns det, såvitt styrelsen för COT känner 
till, inga överenskommelser eller motsvarande avtal som kan 
komma att leda till att kontrollen över Bolaget förändras.

tillstånd
COT är inte beroende av tillstånd eller beslut från myndigheter 
eller andra organ.

handlingar som hålls tillgängliga för inspektion
Historisk finansiell information, stiftelseurkund samt samtliga 
publicerade rapporter finns tillgängliga i pappersform hos Bolaget 
för inspektion under emissionsperioden. 
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allmänt
Nedanstående sammanfattning avser att ge en övergripande 
information om beskattningen av kapitalinkomster för privat-
personer bosatta i Sverige samt för svenska aktiebolag.
Sammanfattningen är baserad på bestämmelser som gällde 
vid tryckningen av detta Prospekt. Dock bör varje person som 
överväger att köpa aktier konsultera sin skatterådgivare om vilka 
konsekvenser ett innehav och eventuell framtida försäljning  
kan innebära. För fysiska och juridiska personer bosatta i  
Sverige gäller nuvarande skatteregler i samband med detta  
emissionserbjudande. Beskrivningen gäller inte i utlandet  
hemmahörande personer och heller inte i de fall där aktier 
innehas som omsättningstillgång i näringsverk samhet eller 
innehas av handelsbolag.

beskattning vid avyttring av aktier

Fysiska personer

För fysiska personer hemmahörande i Sverige och svenska 
dödsbon beskattas reavinster och utdelningar i inkomstslaget 
kapital med en statlig inkomstskatt på 30 %. Realisations-
förluster är avdragsgilla i inkomstslaget kapital med 70 % av 
förlusten. Realisationsförluster på marknadsnoterade aktier 
och andra aktiebeskattade värdepapper är fullt avdragsgilla mot 
realisationsvinster under samma år, givet samma beskattnings-
slag. För realisationsförluster som inte dragits av mot vinst på 
marknadsnoterade aktiebeskattade värdepapper medges avdrag 
i inkomstslaget kapital med 70 % av förlusten. Uppkommer 
underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten 
samma år. Skattereduktion medges med 30 % på underskott upp 
till 100 000 kr. Underskott kan inte ackumuleras för att skapa 
kvittningsmöjligheter senare beskattningsår.

Juridiska personer
För aktiebolag och andra juridiska personer är hela  
realisationsvinsten och utdelning skattepliktiga samt hela  
realisationsförlusten avdragsgill. Juridiska personer beskattas i  
inkomstslaget näringsverksamhet med 26,3 % statlig skatt.  
Avdrag för realisationsförluster på aktier som innehas som  
kapitalplacering medges endast mot realisationsvinster på  
aktiebeskattade värdepapper. För investmentbolag, handelsbolag 
och värdepappersfonder gäller särskilda skatteregler. Juridiska 
personer beskattas för utdelningen i inkomstslaget näringsverk-
samhet med en skattesats om 26,3 %. Om aktieinnehavet anses 
vara näringsbetingat är utdelningen skattebefriad.
 

skattefrågOr I sverIge

beskattning av utdelning
För fysiska personer och dödsbon är skattesatsen 30 %.  
För juridiska personer, utom dödsbon, är skattesatsen 26,3 %. 
För vissa juridiska personer gäller särskilda regler.

För aktiebolag och ekonomiska föreningar är utdelning på 
näringsbetingat innehav skattefri (för definition av närings- 
betingad andel, se ovan under rubriken ”Beskattning vid avyttring 
av aktier, Juridiska personer”). Skattefrihet för utdelning på 
noterade andelar förutsätter dessutom att andelarna innehafts 
under en sammanhängande tid om minst ett år från det att 
andelarna blivit näringsbetingade hos innehavaren. Kravet på 
innehavstid måste inte vara uppfyllt vid utdelningstillfället. 
Om andelarna avyttras innan kravet på innehavstid är uppfyllt 
kan dock lämnad utdelning komma att tas upp till beskattning 
under ett senare beskattningsår.
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Antagen vid bolagsstämma den 15 maj 2012

§1 bolagets firma
 Bolagets firma är COT – Clean Oil Technology AB 

(publ).

§2 styrelsens säte
 Styrelsens skall ha sitt säte i Göteborgs kommun,  

Västra Götaland.

§3 föremål för verksamheten
 Föremålet för Bolagets verksamhet är att bedriva utveckling, 

produktion och försäljning av tekniska produkter inom 
oljereningsområdet: handel och förvaltning av fastigheter 
och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.

§4 aktiekapital
 Aktiekapitalet skall vara lägst 15 000 000 SEK och högst 

60 000 000 SEK.

§5 antal aktier
 Antalet aktier skall vara lägst 150 000 000 och  

högst 600 000 000

§6 styrelse
 Styrelsen skall bestå av 3-7 ordinarie ledamöter  

med 0-2 suppleanter. 

§7 revisor
 Bolaget skall ha en eller två revisorer och motsvarande 

antal suppleanter eller ett eller två registrerade  
revisionsbolag.

§8 kallelse till bolagsstämma
 Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma 

där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att 
behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast 
fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra  
bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och 
senast två veckor före stämman. Kallelse skall ske genom 
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på 
Bolagets webbplats, att kallelse skett skall annonseras i 
Svenska Dagbladet alternativt Dagens Industri.

bOlagsOrdnIng

§9 anmälan om deltagande vid  
bolagsstämma

 Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma skall dels 
vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela 
aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före 
bolagsstämman, dels anmäla sig hos Bolaget senast 
kl. 12.00 den dag som anges till kallelse till stämman. 
Sistnämnda dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, 
lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och 
får ej infalla tidigare än femte dagen för stämman.

 Ombud åt aktieägare behöver ej anmäla biträden.  
Antal biträden får högst vara två.

§10 Ärende på årsstämma
 På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning om stämman blivit behörigen kallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisions- 

berättelsen samt koncernårsredovisningen och  
koncernrevisionsberättelsen.

7.    Beslut
a) om fastställande av resultaträkningen och  

balansräkningen samt koncernresultaträkningen  
och koncernbalansräkningen.

b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller 
förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och  
verkställande direktör.

8.    Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande 
fall, revisorerna.

9.    Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt  

aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§11 räkenskapsår
 Bolagets räkenskapsår skall utgöras av kalenderår.

§12 avstämningsförbehåll
 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämnings-

register enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av 
finansiella instrument.
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revIsIOnsberÄttelse 2011

Till årsstämman i COT – Clean Oil Technology AB (publ) 
Org nr 556598-5362

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Jag har reviderat årsredovisningen och koncernredo-
visningen för COT – Clean Oil Technology AB för år 
2011. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning 
ingår i den tryckta versionen av detta dokument på 
sidorna 6 – 21.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för  
årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som 
har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och för den interna kontroll 
som styrelsen och verkställande direktören bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och 
koncernredovisningen på grundval av min revision. 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa 
standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt 
planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig  
säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter. 
 
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i 
årsredovisningen och koncernredovisningen.  
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland  
annat genom att bedöma riskerna för väsentliga  
felaktigheter i årsredovisningen och koncern- 
redovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn 
de delar av den interna kontrollen som är relevanta för 
hur Bolaget upprättar årsredovisningen och koncern-
redovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att 
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att 
göra ett uttalande om effektiviteten i Bolagets interna 
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har 
använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom 
en utvärdering av den övergripande presentationen i 
årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden.

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen och  
koncernredovisningen upprättats i enlighet med års-
redovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets och koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2011 och 
av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningens och koncern- 
redovisningens övriga delar. 
 
Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer  
resultaträkningen och balansräkningen för  
moderbolaget och för koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver min revision av årsredovisningen och koncern- 
redovisningen har jag även reviderat förslaget till 
dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust 
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
för COT – Clean Oil Technology AB för år 2011.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till  
dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust, 
och det är styrelsen och verkställande direktören som 
har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om 
förslaget till dispositioner beträffande Bolagets vinst 
eller förlust och om förvaltningen på grundval av min 
revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed 
i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag 
till dispositioner beträffande Bolagets vinst eller 
förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet  
har jag utöver min revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i Bolaget för att kunna  
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
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direktören är ersättningsskyldig mot Bolaget. Jag 
har även granskat om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören på annat sätt har handlat i 
strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen. 
 
Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden
Jag tillstyrker att årsstämman behandlar förlusten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Göteborg den 30 april 2012 

 

Peter Sjöberg 
Auktoriserad  revisor
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Jag har granskat årsredovisningen, koncernredo- 
visningen och bokföringen samt styrelsens och  
verkställande direktörens förvaltning i COT – Clean 
Oil Technology AB för år 2010. Bolagets årsredovisning 
och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen 
av detta dokument på sidorna 11-28. Det är styrelsen 
och verkställande direktören som har ansvaret för 
räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att 
årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av 
årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om års-
redovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen 
på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed 
i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört  
revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet 
försäkra mig om att årsredovisningen och koncern- 
redovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.  
En revision innefattar att granska ett urval av underlagen 
för belopp och annan information i räkenskapshand-
lingarna. I en revision ingår också att pröva redovisnings- 
principerna och styrelsens och verkställande direktörens 
tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla 
uppskattningar som styrelsen och verkställande  
direktören gjort när de upprättat årsredovisningen 
och koncernredovisningen samt att utvärdera den 
samlade informationen i årsredovisningen och  
koncernredovisningen. Som underlag för mitt uttalande 
om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i Bolaget för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande  
direktören är ersättningsskyldig mot Bolaget. Jag 
har även granskat om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören på annat sätt har handlat i 
strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig 
rimlig grund för mitt uttalande nedan.

Till årsstämman i COT – Clean Oil Technology AB (publ) 
Org nr 556598-5362

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upp-
rättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
rättvisande bild av Bolagets och koncernens resultat 
och ställning i enlighet med god redovisningssed  
i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga 
delar.

Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och för  
koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret.

Göteborg den 20 april 2011

 

Peter Sjöberg 
Auktoriserad revisor

revIsIOnsberÄttelse 2010
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Revisionsberättelse 
Till årsstämman i  
COT – Clean Oil Technology AB  
Org nr 556598-5362

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning i COT – Clean Oil Technology AB för år 2009. Bolagets årsredovisning och koncern- 
redovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 13-30. Det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen  
tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredo-
visningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och  
genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncern-
redovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen 
för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisnings-
principerna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla 
uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncern-
redovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som 
underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i Bolaget för 
att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot Bolaget. Vi 
har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för 
våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
rättvisande bild av Bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redo-visningssed i Sverige. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncer-
nen, behandlar förlusten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Göteborg den 29 juni 2010 
PricewaterhouseCoopers AB

Peter Sjöberg 
Auktoriserad revisor

revIsIOnsberÄttelse 2009
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