
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PILUM AB (PUBL)



DEFINITIONER
Med ”Pilum” eller ”Bolaget” avses Pilum AB (publ), 
org nr 556556-8325, eller den koncern i vilken Pilum 
AB (publ) är moderbolag, beroende på sammanhanget. 
Med ”Pilumkoncernen” eller ”koncernen” avses den 
koncern i vilken Pilum AB (publ) är moderbolag. Med 
“Erik Penser Bankaktiebolag” avses Erik Penser Bank-
aktiebolag, org nr 556031-2570. Med “Euroclear” avses 
Euroclear Sweden AB, org nr 556112-8074.

UPPRÄTTANDE OCH REGISTRERING 
AV PROSPEKT
Detta prospekt har upprättats av styrelsen för Pilum 
med anledning av förestående nyemission med fö-
reträdesrätt för befintliga aktieägare. Prospektet har 
upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel 
med finansiella instrument, Kommissionens förord-
ning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om ge-
nomförande av Europaparlamentets och rådets direk-
tiv nr 2003/71/EG samt Kommissionens delegerande 
förordning (EU) nr 486/2012 av den 30 mars 2012 om 
ändring av förordning (EG) nr 809/2004. Graden av 
information i detta prospekt står i rimlig proportion 
till den aktuella typen av emission (nyemission med 
företrädesrätt för befintliga aktieägare). 

Prospektet har godkänts och registrerats av Finans-
inspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 
25–26§§ lagen (1991:980) om handel med finansiella 
instrument. Godkännandet och registreringen innebär 
inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgif-
ter i prospektet är riktiga eller fullständiga.

Utöver vad som framgår nedan avseende historisk 
finansiell information som införlivats genom hänvis-
ning, har ingen information i prospektet granskats el-
ler reviderats av Bolagets revisor. 

Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare 
till Bolaget med anledning av förestående nyemission 
och har biträtt Bolaget i upprättandet av detta pro-
spekt. Då samtliga uppgifter i prospektet härrör från 
Bolaget friskriver sig Erik Penser Bankaktiebolag från 
allt ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget och 
avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser 
till följd av beslut om investering eller andra beslut 
som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta 
prospekt. 

Tvist som uppkommer med anledning av innehållet 
i detta prospekt och därmed sammanhängande rätts-
förhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt. 
Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på detta 
prospekt inklusive till prospektet hörande handlingar.

INFORMATION TILL INVESTERARE
Erbjudande att förvärva aktier i Bolaget i enlighet 
med villkoren i detta prospekt riktar sig inte till ak-
tieägare eller andra investerare med hemvist i USA, 
Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan 
eller Sydafrika, eller i något annat land där deltagande 
i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, 
registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk 
rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga betalda 
tecknade aktier, aktier, teckningsrätter eller andra vär-
depapper utgivna av Pilum har registrerats eller kom-
mer att registreras enligt United States Securities Act 
1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon 
delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför 
får inga betalda tecknade aktier, aktier, teckningsrät-
ter eller andra värdepapper utgivna av Pilum överlåtas 
eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat 
än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. 
Nyemissionen riktar sig endast till (i) personer som 
befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till profes-
sionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i 
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial 
Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); el-
ler (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas. 
Anmälan om förvärv av aktier i strid med ovanstående 
kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan av-
seende.

MARKNADSINFORMATION OCH  
FRAMTIDSINRIKTAD INFORMATION
Detta prospekt innehåller viss historisk marknads-
information. I det fall information har hämtats från 
tredje part ansvarar Bolaget för att informationen har 
återgivits korrekt. Såvitt Bolaget känner till har inga 
uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra infor-
mationen felaktig eller missvisande i förhållande till 
de ursprungliga källorna. Bolaget har emellertid inte 
gjort någon oberoende verifiering av den information 
som lämnats av tredje part, varför fullständigheten 
eller riktigheten i den information som presenteras i 
prospektet inte kan garanteras. Ingen tredje part enligt 
ovan har, såvitt Bolaget känner till, väsentliga intres-
sen i Bolaget.

Information i detta prospekt som rör framtida för-
hållanden, såsom uttalanden och antaganden avseende 
Bolagets framtida utveckling och marknadsförutsätt-
ningar, baseras på aktuella förhållanden vid tidpunkten 
för offentliggörandet av prospektet. Framtidsinriktad 
information är alltid förenad med osäkerhet eftersom 
den avser och är beroende av omständigheter utanför 

Bolagets kontroll. Någon försäkran att bedömningar 
som görs i detta prospekt avseende framtida förhål-
landen kommer att realiseras lämnas därför inte, vare 
sig uttryckligen eller underförstått. Bolaget åtar sig 
inte heller att offentliggöra uppdateringar eller revi-
deringar av uttalanden avseende framtida förhållanden 
till följd av ny information eller dylikt som framkom-
mer efter tidpunkten för offentliggörandet av detta 
prospekt. 

HANDLINGAR INFÖRLIVADE  
GENOM HÄNVISNING
Detta prospekt består av, utöver föreliggande doku-
ment, följande handlingar som härmed införlivas ge-
nom hänvisning:

•	 Pilums delårsrapport för perioden  
januari–september 2012. Delårsrapporten har 
översiktligt granskats av Bolagets revisor.

•	 Pilums årsredovisning avseende räkenskaps-
året 2011. Årsredovisningen har reviderats av 
Bolagets revisor. Hänvisningen avser endast 
historisk finansiell information inklusive 
förvaltningsberättelse, bokslutskommentarer, 
noter och revisionsberättelse på sidorna 18–48 i 
årsredovisningen.

Föreliggande prospekt och de handlingar som inför-
livats genom hänvisning enligt ovan kommer under 
prospektets giltighetstid att finnas tillgängliga i elek-
tronisk form på Bolagets webbplats, www.pilum.se.  
På webbplatsen finns även reviderade årsredovisningar 
avseende tidigare räkenskapsår samt delårsrapporter 
tillgängliga, samt dokument och information relate-
rade till bolagsstyrning m m.

Information som införlivats genom hänvisning enligt 
ovan ska läsas som en del av detta prospekt.

TIDPUNKTER FÖR FINANSIELL INFORMATION
Bokslutskommuniké 2012       2013-02-18
Delårsrapport januari–mars 2013       2013-05-08
Delårsrapport januari–juni 2013       2013-08-16
Delårsrapport januari–september 2013     2013-11-07
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Villkor i sammandrag
EMISSIONSBELOPP
38 574 204,21 SEK (cirka 38,6 MSEK)

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING
Innehav av två (2) aktier i Pilum på avstämningsdagen den 
26 november 2012 berättigar till teckning av tre (3) nya 
aktier. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare 
att anmäla intresse om teckning av nya aktier utan företrä-
desrätt.

TECKNINGSKURS
0,27 SEK per aktie.

TECKNINGSRÄTTER
För varje aktie i Pilum som innehas på avstämningsdagen 
erhålls tre (3) teckningsrätter. Två (2) teckningsrätter berät-
tigar till teckning av en (1) ny aktie.

AVSTÄMNINGSDAG
26 november 2012. Sista dag för handel med Pilums ak-
tie med rätt att erhålla teckningsrätter är den 21 november 
2012. Aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrät-
ter från och med den 22 november 2012.

TECKNINGSTID
29 november–14 december 2012.

TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT
Intresseanmälan att teckna aktier utan stöd av tecknings-
rätter kan göras under perioden 29 november–14 decem-
ber 2012. Besked om eventuell tilldelning lämnas genom 
utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med 
anvisningarna på denna. För information om principer för 
tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, 
se avsnittet ”Villkor och anvisningar”.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER
Handel med teckningsrätter sker på NASDAQ OMX First 
North under perioden 29 november–11 december 2012. För 
att förhindra förlust av värdet på teckningsrätterna måste de 
antingen utnyttjas för teckning av aktier senast den 14 de-
cember 2012 eller säljas senast den 11 december 2012.

HANDEL MED BTA
Handel med betalda tecknade aktier (BTA) sker på NAS-
DAQ OMX First North från den 29 november 2012 fram 
till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen, vilket 
beräknas ske i mitten av januari 2013.

ISIN-KODER
Aktien PIL B SE00 0142 7352
Teckningsrätt PIL B TR SE00 0489 9144 
Betald tecknad aktie PIL B BTA SE00 0489 9151
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Sammanfattning

Sammanfattningen består av vissa informationskrav uppställda i ”Punkter”. Punkterna är numrerade i avsnitten A–E (A.1–E.7). Denna sam-
manfattning innehåller de Punkter som krävs för en sammanfattning i ett prospekt för den aktuella typen av emittent och värdepapperserbju-
dande (nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare). Eftersom vissa Punkter inte är tillämpliga för alla typer av prospekt 
kan det förekomma luckor i Punkternas numrering. Även om det krävs att en Punkt inkluderas i sammanfattningen för den aktuella typen av 
prospekt finns det i vissa fall ingen relevant information att lämna. Punkten har i så fall ersatts med en kort beskrivning av informationskravet 
tillsammans med angivelsen ”ej tillämplig”.

AVSNITT A – INTRODUKTION OCH VARNINGAR

A.1 Varning Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till prospektet. Varje beslut om att inves-
tera i de värdepapper som erbjuds ska baseras på en bedömning av prospektet i sin helhet från inves-
terarens sida. Om yrkande avseende uppgifterna i prospektet anförs vid domstol kan den investerare 
som är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för 
kostnaderna vid översättning av prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt an-
svar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, 
men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av 
prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av prospektet, ger nyckelinformation för 
att hjälpa investerare i övervägandet att investera i de värdepapper som erbjuds.

A.2 Samtycke Ej tillämplig. Erbjudandet omfattas inte av finansiella mellanhänder.

AVSNITT B – INFORMATION OM EMITTENTEN

B.1 Firma och 
handelsbeteckning

Bolagets firma är Pilum AB (publ), org nr 556556-8325.

B.2 Säte och bolagsform Pilum är ett publikt bolag och har bildats i Sverige. Styrelsen har säte i Stockholms kommun, Stock-
holms län. Bolagets associationsform är aktiebolag och dess verksamhet regleras av aktiebolagslagen 
(2005:551).

B.3 Verksamhet 
och marknader

Pilum är ett industriföretag med inriktning mot miljöteknik. Pilumkoncernen erbjuder anpassade 
lösningar i form av både kompletta system, specifika produkter och komponenter samt konsult-
tjänster och service till en kundbas bestående av främst svenska och internationella företag inom 
industri- och energisektorn. 

Verksamheten bedrivs inom följande områden:
•	 Energi- och värmeåtervinning
•	 Rökgasrening och stoftavskiljning
•	 Vattenrening
•	 Ytbehandling
•	 Produkter och komponenter
•	 Service och underhåll

Koncernen har totalt cirka 125 anställda och verksamheten bedrivs i två affärsområden, AO Rök-
gasrening med dotterbolagen Pilum Industrifilter AB och Pilum Envipower AB samt AO Energi-
återvinning & Vattenrening med dotterbolagen Pilum Polyproject AB och Pilum Technologies AB. 
Pilum äger även andelar i intressebolagen Hyheat AB och Polyproject Asia AB.

Efter ett genomgripande strategiarbete under hösten 2012 har styrelsen gjort bedömningen att en 
fokusering av verksamheten är nödvändig och att verksamheterna inom AO Rökgasrening har de 
bästa förutsättningarna för att utgöra basen för Pilums framtida verksamhet. Som en konsekvens av 
detta kommer verksamheterna inom AO Energiåtervinning & Vattenrening att avyttras.

B.4a Trender Marknaden för miljöförbättrande åtgärder – industriell miljövård – bedöms långsiktigt utvecklas 
positivt till följd av bland annat rådande och skärpta krav på EU-nivå för miljöfarliga utsläpp till 
luft, mark och vatten. Därutöver finns ekonomiska incitament för investeringar i teknologi för  
effektivisering av energiprocesser. I Sverige förväntas under de närmaste åren framförallt en bety-
dande utbyggnad inom bioenergiområdet, med flertalet planerade nyanläggningar av kraftvärmeverk. 
De främsta riskerna för marknadens utveckling, ur Pilums perspektiv, består i en utdragen lågkon-
junktur som kan komma att påverka industrins investeringsvilja negativt på kort sikt samt en stark 
svensk krona, vilket påverkar exportindustrin negativt och kan leda till att investeringar senareläggs.
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B.5 Koncernstruktur Pilum AB (publ) är moderbolag i koncernen, som därutöver består av fyra helägda dotterbolag samt 
två intressebolag.

B.6 Ägarstruktur Pilum har cirka 1 500 aktieägare. Enligt Euroclear finns per den 28 september 2012 två aktieägare 
som innehar mer än fem (5) procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget. Dessa aktieägare är 
Provider Capital Sweden AB med 12,38 procent av aktiekapitalet och rösterna samt Försäkringsak-
tiebolaget Avanza Pension AB med 5,57 procent av aktiekapitalet och rösterna.

Varje aktie i Pilum medför en (1) röst vid bolagsstämma. Samtliga aktier har samma röstvärde. Såvitt 
styrelsen för Pilum känner till föreligger inga aktieägaravtal eller andra överenskommelser eller mots-
varande avtal mellan några av Bolagets aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget 
och som kan komma att leda till att kontrollen över Bolaget förändras.

B.8 Utvald proforma-
redovisning

Ej tillämplig. Prospektet innehåller ingen proformaredovisning.

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

B.10 Anmärkningar från 
Bolagets revisor

Bolagets revisor har gjort en översiktlig granskning av Pilums delårsrapport för januari–september 
2012. I granskningsrapporten, som avgivits den 31 oktober 2012, lämnar revisorn följande kom-
mentar under rubriken ”Upplysningar av särskild betydelse”: Vi vill fästa uppmärksamheten på vad 
som anges i delårsrapporten avseende redovisningsprinciper om att delårsrapporten har upprättats under 
antagande om fortsatt drift. Som framgår av delårsrapporten har bolaget behov av tillförande av kapital för 
att återbetala lån som upptogs i samband med förvärvet av ett dotterbolag och att stärka sitt rörelsekapital 
för fortsatt drift. Bolagets styrelse har framlagt förslag om nyemission för att finansiera återbetalning av 
lån och stärka likviditeten för den löpande verksamheten.

B.11 Rörelsekapital Det befintliga rörelsekapitalet är, enligt styrelsens bedömning, inte tillräckligt för de aktuella behoven 
under den kommande tolvmånadersperioden. Underskottet i rörelsekapitalet för den kommande 
tolvmånadersperioden bedöms uppgå till cirka 18,8 MSEK (baserat på upprättade försäljnings-
prognoser samt på koncernens nuvarande sammansättning). Ett underskott i likvida medel uppstår 
i december 2012, främst till följd av förfall av kortfristiga lån. Styrelsens plan för att anskaffa erfor-
derligt rörelsekapital för de kommande tolv månaderna är förestående nyemission. Det är styrelsens 
bedömning att de likvida medel som tillförs Bolaget genom nyemissionen är tillräckliga för att 
täcka de aktuella behoven under de kommande tolv månaderna. Om nyemissionen inte skulle bli 
fulltecknad eller endast delvis tecknad kan Bolaget komma att behöva söka annan finansiering, i 
första hand genom upptagande av lån eller omförhandling med kreditgivare och i andra hand genom 
omförhandling med kunder och leverantörer. Teckningsförbindelser och emissionsgarantier uppgår 
till sammanlagt 30,9 MSEK eller 80,0 procent av emissionsbeloppet.
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AVSNITT C – INFORMATION OM DE VÄRDEPAPPER SOM ERBJUDS

C.1 Aktieslag Nyemissionen omfattar B-aktier i Pilum AB (publ). Aktierna har ISIN-kod SE00 0142 7352.

C.2 Valuta Aktierna är denominerade i svenska kronor (SEK).

C.3 Antal aktier och 
nominellt värde

Före nyemissionen uppgår antalet utestående aktier i Pilum till 95 244 949 aktier, med ett kvotvärde 
om 0,10 SEK per aktie. Samtliga utestående aktier är fullt betalda och är av serie B. Det finns inga 
utgivna A-aktier. Aktiekapitalet uppgår till 9 524 494,90 SEK.

C.4 Rättigheter 
avseende aktierna

UTDELNING

De nyemitterade aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den dag som infaller närmast 
efter det att aktierna införts i Bolagets aktiebok.

RÖSTRÄTT

Vid bolagsstämma medför varje aktie en (1) röst.

FÖRETRÄDESRÄTT VID NYTECKNING AV AKTIER OCH AKTIERELATERADE VÄRDEPAPPER

Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibla 
skuldebrev i enlighet med aktiebolagslagen, såvida inte bolagsstämman eller styrelsen med stöd av 
bolagsstämmans bemyndigande beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

RÄTT TILL VINST OCH ÖVERSKOTT VID LIKVIDATION

Varje aktie ger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinst. Vid en eventuell likvidation av 
Bolaget har aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren 
innehar.

C.5 Aktiernas 
överlåtbarhet

Det förekommer inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta aktier i Pilum.

C.6 Handelsplats Aktierna i Pilum handlas på NASDAQ OMX First North. Handel med de nyemitterade aktierna 
kommer att inledas efter att nyemissionen har registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske i 
mitten av januari 2013.

C.7 Utdelningspolitik Bolagets utdelningspolicy stipulerar en utdelning om 30 procent av vinsten, varvid det ska beaktas 
att erforderligt kapital finns för utveckling av verksamheten och att soliditeten inte ska understiga 34 
procent. Pilum har inte lämnat någon utdelning under de senaste åren. Eventuell utdelning beslutas 
av bolagsstämma efter förslag från styrelsen. Om aktieägaren inte kan nås kvarstår dennes fordran 
på Bolaget avseende utdelningsbeloppet och begränsas endast genom regler för preskription, varvid 
beloppet tillfaller Bolaget. Inga särskilda regler, restriktioner eller förfaranden finns avseende utdel-
ning för aktieägare som är bosatta utanför Sverige. 

AVSNITT D – RISKER

D.1 Huvudsakliga risker 
avseende Bolaget 
och branschen

Bolags- och marknadsrelaterade risker inkluderar konjunkturutveckling, konkurrenter, materialpriser, 
beroende av samarbetspartners och nyckelpersoner, projektrelaterade risker, förvärvsrisker, miljö-
påverkan, valutarisk, ränterisk, kreditrisk samt risk för framtida kapitalbehov.

D.3 Huvudsakliga risker 
avseende de värde-
papper som erbjuds

Värdepappersrelaterade risker inkluderar handel på icke-reglerad marknad, bristande likviditet i ak-
tien och aktierelaterade värdepapper, aktiekursens utveckling, utebliven framtida utdelning samt 
risken att åtaganden enligt teckningsförbindelser och emissionsgarantiavtal inte fullföljs.
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AVSNITT E – INFORMATION OM ERBJUDANDET

E.1 Emissionsbelopp 
och emissions-
kostnader

Vid full teckning av emissionen tillförs Bolaget cirka 38,6 MSEK före emissionskostnader, vilka 
beräknas uppgå till cirka 3,9 MSEK (varav cirka 2,0 MSEK utgörs av ersättning till garanter). 

I samband med förestående nyemission har Pilum erhållit teckningsförbindelser från ett antal aktie-
ägare, däribland största aktieägaren Provider Capital Sweden AB samt styrelseledamöter och med-
lemmar av koncernledningen. Teckningsförbindelserna motsvarar sammanlagt cirka 13,9 procent av 
emissionsbeloppet. Därutöver har vissa parter utställt emissionsgarantier motsvarande sammanlagt 
cirka 66,1 procent av emissionsbeloppet. Teckningsförbindelser och emissionsgarantier motsvarar 
därmed sammanlagt cirka 30,9 MSEK eller 80,0 procent av emissionsbeloppet.  

E.2a Bakgrund och motiv Mot bakgrund av ett behov av att återbetala vissa kortfristiga lån genomförs förestående nyemission 
med företrädesrätt för aktieägarna. Pilum har därtill ett behov av att stärka den finansiella ställningen 
och likviditeten för att koncernen ska stå bättre rustad i samband med bland annat stora projektupp-
handlingar samt för att kunna hantera fluktuationer i kassaflödet mellan olika perioder, vilket är en 
naturlig del av koncernens projektrelaterade verksamhet. 

De likvida medel som tillförs Bolaget genom nyemissionen avses disponeras enligt följande, i ord-
ning efter prioritet:
•	 Återbetalning av kortfristigt lån på 14,0 MSEK till Erik Penser Bankaktiebolag
•	 Återbetalning av revers på 1,8 MSEK utställd av säljarna av Envipower
•	 Återbetalning av konvertibla skuldebrev om sammanlagt 8,0 MSEK jämte upplupen ränta
•	 Resterande del av emissionslikviden kommer att utgöra en förstärkning av rörelsekapitalet

E.3 Former och villkor På extra bolagsstämma den 19 november 2012 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om 
nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Genom nyemissionen ökar ak-
tiekapitalet med högst 14 286 742,30 SEK från 9 524 949,90 SEK till högst 23 811 237,20 SEK 
genom emission av högst 142 867 423 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 SEK. Innehav av två 
(2) aktier på avstämningsdagen den 26 november 2012 berättigar till teckning av tre (3) nya aktier 
till teckningskursen 0,27 SEK per aktie. Teckningstiden pågår 29 november–14 december 2012.

E.4 Intressen och 
eventuella intresse-
konflikter

Ett antal befintliga aktieägare har genom teckningsförbindelser åtagit sig att teckna aktier i förestå-
ende nyemission. Ingen ersättning utgår till aktieägarna för dessa teckningsåtaganden. Därutöver har 
ett antal parter utställt emissionsgarantier, för vilka viss ersättning utgår. Utöver ovanstående parters 
intresse att förestående nyemission kan genomföras framgångsrikt, samt avseende övriga emissions-
garanter att avtalad ersättning utbetalas, finns inga ekonomiska eller andra intressen i nyemissionen.

Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare till Bolaget samt agerar emissionsinstitut i sam-
band med nyemissionen. Advokatfirman DLA Nordic är legal rådgivare till Bolaget i samband med 
nyemissionen. Erik Penser Bankaktiebolag och Advokatfirman DLA Nordic erhåller en på förhand 
avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med förestående nyemission. Erik Penser Bank-
aktiebolag har därtill lämnat ett kortfristigt lån om 14,0 MSEK till Bolaget, vilket avses återbetalas 
med del av den likvid som Bolaget erhåller genom nyemissionen. Erik Penser Bankaktiebolag är 
även part i emissionsgarantiavtal med Bolaget. Utöver vad som anges ovan har Erik Penser Bank-
aktiebolag och Advokatfirman DLA Nordic inga ekonomiska eller andra intressen i nyemissionen.

Det bedöms inte föreligga några intressekonflikter mellan parterna som enligt vad som anges ovan 
har ekonomiska eller andra intressen i nyemissionen.

E.5 Säljare av värde-
papper och avtal 
om lock-up

I samband med Pilums förvärv av Envipower AB den 29 juni 2012 erhöll säljarna av detta bolag 
sammanlagt 10 542 169 aktier i Pilum som del av köpeskillingen. Dessa aktier är föremål för över-
låtelsebegränsning (s k lock-up), innebärande att säljarnas innehav får avyttras med en tredjedel 
vardera först efter att 12, 18 respektive 24 månader har passerat från datumet för förvärvet.

E.6 Utspädningseffekt Genom nyemissionen ökar antalet aktier med högst 142 867 423 aktier till högst 238 112 372 aktier, 
vilket innebär en ökning med högst 150 procent. Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer 
att inte delta i företrädesemissionen uppgår till 60 procent.

E.7 Kostnader som
åläggs investerare

Ej tillämplig. Inga kostnader åläggs investerare som deltar i företrädesemissionen. Vid handel med 
teckningsrätter och BTA utgår dock normalt courtage.
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Riskfaktorer

Verksamhets- och marknadsrelaterade risker
KONJUNKTUR
Pilums produkter och tjänster säljs huvudsakligen till privata och 
offentliga aktörer inom energisektorn och tillverkningsindustrin. 
Dessa aktörer påverkas av det allmänna ekonomiska läget och 
investeringsviljan tenderar att följa konjunkturutvecklingen. Så-
ledes kan Pilums möjligheter att sälja sina produkter och tjänster 
indirekt komma att påverkas av faktorer såsom räntenivåer, valu-
takurser, energipriser, inflation, deflation, politisk osäkerhet, skat-
ter, aktiemarknadens utveckling, arbetslöshet och andra faktorer 
som påverkar det allmänna konjunkturläget.

KONKURRENTER
Marknaden för Pilums produkter och tjänster är konkurrensut-
satt. Det finns flera inhemska och internationella konkurrenter. 
Pilums verksamhet och ställning på marknaden kan komma att 
påverkas negativt av att större aktörer med betydande finansiella 
resurser kan ha bättre möjlighet att konkurrera i exempelvis 
kundupphandlingar av större anläggningsprojekt.

MATERIALPRISER
Pilums tillverkande verksamhet är beroende av fortlöpande leve-
ranser av olika material. Priserna på material kan fluktuera mer 
eller mindre över tiden. Särskilt viktigt är rostfritt material och hu-
vudsakligen nickelpriset, som påverkar lönsamheten i Pilums pro-
jekt i de fall inte prissäkring eller annan mekanism används för att 
minimera risken för prisfluktuationer. Ökade materialpriser kan 
ha negativ påverkan på Pilums resultat och finansiella ställning.

SAMARBETSPARTNERS
Det kan inte garanteras att de företag som Pilum kommer att 
ingå eller redan har ingått samarbets- eller licensavtal med kom-
mer att uppfylla sina åtaganden enligt ingångna avtal, vilket i så 
fall skulle kunna ha negativ inverkan på Bolagets resultat och 
finansiella ställning.

BEROENDE AV NYCKELPERSONER
Pilums framtida utveckling beror i hög grad på företagsledningens 
och andra nyckelpersoners kunskap, erfarenhet och engagemang. 
Pilum har träffat anställningsavtal med nyckelpersoner på villkor 
som Bolaget bedömer vara marknadsmässiga. Det finns dock inte 
någon garanti för att Bolaget kommer att kunna behålla dessa 
nyckelpersoner eller kommer att kunna rekrytera ny kvalificerad 
personal, vilket, åtminstone på kort sikt, skulle kunna medföra 
ökade kostnader för rekrytering samt inverka negativt på Bola-
gets omsättning och resultat.

PROJEKTRELATERADE RISKER
Pilum är i hög utsträckning ett projektorienterat företag och en 
stor andel av omsättningen är hänförlig till uppdrag som utförs 
till fast pris. Projektrelaterade risker inkluderar att Bolaget kan 

missbedöma projektens komplexitet, tider för genomförande m 
m, vilket kan resultera i ytterligare kostnader än vad som ingår i 
offerten och som därmed kan komma att påverka lönsamheten 
i projektet negativt. Se även tabellen ”Känslighetsanalys”. I vissa 
fall kan ett eller ett fåtal stora projekt utgöra en stor del av Pi-
lums omsättning under en viss period.

FÖRVÄRV OCH INTEGRATION AV FÖRETAG
Pilum har som strategi att förvärva ytterligare företag. Tillväxt 
genom förvärv innebär alltid en risk i fråga om felbedömningar 
vid förvärvstillfället, integration av förvärvade verksamheter 
och personal samt ökade kostnader i samband med omstruk-
tureringar och andra administrativa kostnader. Det finns inga 
garantier för att framtida förvärv kommer att kunna integreras 
på ett framgångsrikt sätt och att dessa verksamheter kommer 
att utvecklas väl i den nya strukturen, vilket skulle kunna leda 
till såväl kundförluster, som förlust av medarbetare samt negativ 
påverkan på Pilums omsättning, resultat och finansiella ställning.

MILJÖPÅVERKAN
Pilum arbetar aktivt med att påverka miljön i minsta möjliga 
mån med hänsyn till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt 
rimligt, och försöker i alla avseenden uppfylla samtliga lagar och 
regler. Risken finns emellertid att överträdelser har skett eller 
kommer att ske. Pilum äger en fastighet i Strömsfors där produk-
tion av produkter och komponenter i plaster sker. Verksamheten 
är inte av den art att utsläpp från produktionen påverkar marken. 
Dock medför tillverkningen att mindre utsläpp sker till luft efter 
rening. De värden som finns definierade för utsläpp underskrids 
med god marginal. Pilum hyr också en industrifastighet i Malmö, 
där tillstånd finns för att bedriva betning av komponenter till-
verkade av rostfritt stål. Inga krav finns för att vidtaga under-
sökningar eller saneringsåtgärder som följd av denna process. I 
framtiden kan dock ny miljölagstiftning och nya regler medföra 
att anpassningsåtgärder måste vidtagas.

VALUTARISK
Valutarisk består i att valutakursförändringar har en påverkan 
på Pilumkoncernens resultat och uppstår i samband med betal-
ningsflöden i utländsk valuta, vilka uppkommer när Pilum gör 
inköp respektive har försäljning i utländsk valuta, huvudsakligen 
i euro eller amerikanska dollar. Valutakursförändringar kan på-
verka Bolagets resultat och finansiella ställning såväl positivt som 
negativt. Se även tabellen ”Känslighetsanalys”.

RÄNTERISK
Med ränterisk avses risken att förändringar i marknadsräntan 
påverkar Pilums ränteintäkter och räntekostnader. Hur snabbt en 
ränteförändring får genomslag beror på lånens räntebindningstid. 
Den genomsnittliga räntebindningstiden för nuvarande lån till 
kreditinstitut är 30 dagar. Se även tabellen ”Känslighetsanalys”.

En investering i aktier är alltid förenat med risk. Ett antal faktorer utanför Pilums kontroll, liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget 
kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning, vilket kan 
medföra att värdet på Bolagets aktier minskar och att en aktieägare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Vid en bedömning av 
Pilums framtida utveckling är det därför av vikt att vid sidan om möjligheter till positiv utveckling även beakta riskerna i Bolagets verksamhet. 

Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas i detta avsnitt, varför en samlad utvärdering även måste innefatta övrig informa-
tion i prospektet samt en allmän omvärldsbedömning. Nedan beskrivs de risker och osäkerhetsfaktorer som bedöms ha störst betydelse för Pilums 
framtida utveckling. Riskerna är ej rangordnade och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare risker och osäkerhetsfaktorer som Pilum 
för närvarande inte känner till kan också komma att utvecklas till viktiga faktorer som påverkar Bolagets verksamhet och framtida utveckling.
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KREDITRISK
Med kreditrisk avses risken för resultatpåverkan om motparten 
inte kan fullgöra sina betalningsåtaganden. För Pilums del består 
kreditrisken huvudsakligen i kundfordringar som inte betalas. 
Kundfordringar vars förfallodatum har överskridits med minst 
180 dagar per 2012-09-30 uppgår till cirka 50 KSEK. Därutöver 
finns en förfallen fordran på intressebolaget Hyheat AB på cirka 
1,3 MSEK. Inga reservationer har gjorts för förfallna kundford-
ringar. För det fall Pilum inte erhåller betalning för kundford-
ringar påverkar det Bolagets resultat och likviditet negativt. 

FRAMTIDA KAPITALBEHOV
Det kan inte garanteras att Pilum i framtiden kan generera till-
räckligt med egna vinstmedel för att finansiera Bolagets verksam-
het och fortsatta expansion och det kan därmed inte uteslutas att 
Bolaget i framtiden kan komma att behöva anskaffa nytt externt 
kapital. Det kan heller inte garanteras att sådan kapitalanskaff-
ning kan ske när behov uppstår, i ett gynnsamt marknadsläge 
och till villkor som är godtagbara för Bolaget och dess ägare. Om 
Pilum upptar finansiering genom att emittera aktier eller aktie- 
relaterade instrument kan detta komma att medföra utspädnings-
effekter för Bolagets befintliga aktieägare. Skuldfinansiering, om 
sådan är tillgänglig för Bolaget, kan innehålla begränsande villkor 
avseende användningen av kapital, vilket kan inverka negativt på 
Bolagets flexibilitet.

Värdepappersrelaterade risker
HANDELSPLATS
Pilums aktier handlas på NASDAQ OMX First North, som 
är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna 
som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska sta-
tus som en reglerad marknad. Bolag på NASDAQ OMX First 
North regleras av ett särskilt regelverk och inte av de juridiska 
krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En investering 
i ett bolag som handlas på NASDAQ OMX First North är mer 
riskfylld än en investering i ett börsnoterat bolag. 

BRISTANDE LIKVIDITET I AKTIEN 
OCH AKTIERELATERADE VÄRDEPAPPER
Utöver handel med Pilums aktier kommer teckningsrätter och 
betalda tecknade aktier att vara föremål för handel under en be-
gränsad tid i samband med nyemissionens genomförande. Det 

kan inte garanteras att likviditeten i aktierna, teckningsrätter och 
betalda tecknade aktier kommer att vara tillfredsställande, vilket 
innebär att det finns en risk att dessa värdepapper inte omsätts 
dagligen och att avståndet mellan köp- och säljkurs kan vara 
stort. Om likviditeten är begränsad kan det medföra svårigheter 
för innehavare av dessa värdepapper att förändra sitt innehav. 
Avseende aktierna har Pilum anlitat Erik Penser Bankaktiebolag 
som likviditetsgarant, med uppgift att löpande ställa köp- och 
säljkurser för att främja likviditeten i aktien. Om avtalet med lik-
viditetsgaranten skulle upphöra kan det medföra att likviditeten 
i aktien försämras.

AKTIEKURSENS UTVECKLING
Nuvarande och potentiella investerare bör beakta att en inves-
tering i Pilum är förenad med risk och att det inte finns några 
garantier för att aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling. 
Aktiekursen kan komma att fluktuera till följd av bland annat 
resultatvariationer i Bolagets kvartalsrapporter, det allmänna 
konjunkturläget och förändringar i aktiemarknadens intresse för 
Bolaget och dess aktie. Begränsad likviditet i aktien kan i sin tur 
bidra till att förstärka sådana fluktuationer i aktiekursen. Ak-
tiekursen kan därmed komma att påverkas av faktorer som står 
helt eller delvis utanför Bolagets kontroll. Det finns således inga 
garantier för att aktier i Pilum kan säljas till en för aktieägaren 
vid var tid acceptabel kurs. 

FRAMTIDA UTDELNING
Bolagets utdelningspolicy stipulerar en utdelning om 30 procent 
av vinsten, varvid det ska beaktas att erforderligt kapital finns för 
utveckling av verksamheten och att soliditeten inte ska under-
stiga 34 procent. Pilum har inte lämnat någon utdelning under 
de senaste åren och styrelsens bedömning är att utdelningsbara 
medel som kan komma att uppstå i verksamheten under de när-
maste åren sannolikt kommer att återinvesteras i verksamheten. 
Några garantier för att Pilum i framtiden kommer att lämna ak-
tieutdelning kan inte lämnas.

FULLFÖLJANDE AV TECKNINGSFÖRBINDELSER 
OCH GARANTIÅTAGANDEN
I samband med förestående nyemission har Pilum erhållit teck-
ningsförbindelser från aktieägare samt emissionsgarantier mot-
svarande sammanlagt 80,0 procent av nyemissionen. Pilum har 
inte begärt att spärrade bankmedel eller annan säkerhet ska stäl-
las för fullföljandet av åtaganden enligt teckningsförbindelser 
och garantiavtal. Det föreligger således en risk att någon eller 
några av de parter som ingått teckningsförbindelser respektive 
utställt emissionsgarantier inte kan fullgöra sitt eller sina åta-
ganden, vilket skulle kunna inverka negativt på möjligheterna för 
Pilum att framgångsrikt genomföra nyemissionen. För ytterligare 
information, se punkten ”Teckningsförbindelser och emissions-
garantier” på sidan 35.

KÄNSLIGHETSANALYS

Parameter Förändring Resultatpåverkan, KSEK

Marknadsräntor +/– 1% 300

Projektmarginal +/– 1% 2 500

Valutakurs EUR/SEK +/– 10% 500

RISKFAKTORER
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Inbjudan till teckning av aktier i Pilum AB (publ)

På extra bolagsstämma den 19 november 2012 beslutades, i en-
lighet med styrelsens förslag, om nyemission av aktier med fö-
reträdesrätt för befintliga aktieägare. Genom nyemissionen ökar 
aktiekapitalet med högst 14 286 742,30 SEK från 9 524 949,90 
SEK till högst 23 811 237,20 SEK genom emission av högst 
142 867 423 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 SEK.

Innehav av två (2) aktier på avstämningsdagen den 26 novem-
ber 2012 berättigar till teckning av tre (3) nya aktier i Bolaget till 
en teckningskurs om 0,27 SEK per aktie. Teckningstiden löper 
under perioden 29 november–14 december 2012. De nya ak-
tierna medför samma rättigheter för aktieägare som de befintliga 
aktierna i Pilum.

Vid full teckning av emissionen tillförs Bolaget cirka 38,6 
MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 
3,9 MSEK (varav cirka 2,0 MSEK utgörs av ersättning till garanter). 

Antalet aktier ökar vid full teckning med högst 142 867 423 ak-
tier till högst 238 112 372 aktier, vilket innebär en ökning med 
150 procent. Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer att 
inte delta i nyemissionen uppgår till 60 procent. 

I samband med förestående nyemission har Pilum erhållit 
teckningsförbindelser från ett antal aktieägare, däribland största 
aktieägaren Provider Capital Sweden AB samt styrelseledamöter 
och medlemmar av koncernledningen. Teckningsförbindelserna 
motsvarar sammanlagt cirka 13,9 procent av emissionsbeloppet. 
Därutöver har vissa parter utställt emissionsgarantier motsvaran-
de sammanlagt cirka 66,1 procent av emissionsbeloppet. Bland 
emissionsgaranterna har Tibia Konsult AB lämnat teckningsga-
ranti till ett belopp om 20,0 MSEK. Teckningsförbindelser och 
emissionsgarantier motsvarar sammanlagt cirka 30,9 MSEK eller 
80,0 procent av emissionsbeloppet.

Härmed inbjuds aktieägarna i Pilum att med företrädesrätt teckna aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i detta prospekt.

Stockholm den 21 november 2012

Pilum AB (publ)
Styrelsen
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Pilum har under de senaste åren vuxit kraftigt både genom or-
ganisk tillväxt och genom förvärv och har därigenom uppnått 
en väletablerad position på den nordiska marknaden inom indu-
striell miljövård med fokusering på processer för rening av luft, 
gas och vatten.

Det senaste förvärvet i juni 2012 utgjordes av Envipower AB, 
ett bolag med en stark position inom eftermarknadssegmentet 
och som utgör ett värdefullt och strategiskt komplement till  
Pilums övriga verksamhet. 

Förvärvet av Envipower finansierades bland annat genom att 
Pilum upptog ett kortfristigt lån om 14,0 MSEK från Erik Pen-
ser Bankaktiebolag. Mot bakgrund av ett behov av att återbetala 
detta lån samt vissa andra kortfristiga lån genomförs förestående 
nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Pilum har därtill 
ett behov av att stärka den finansiella ställningen och likviditeten 
för att koncernen ska stå bättre rustad i samband med bland an-
nat stora projektupphandlingar samt för att kunna hantera fluk-
tuationer i kassaflödet mellan olika perioder, vilket är en naturlig 
del av koncernens projektrelaterade verksamhet. 

Vid full teckning av emissionen tillförs Bolaget cirka 38,6 
MSEK före emissionskostnader. Emissionen är garanterad till 
sammanlagt 80,0 procent genom teckningsförbindelser och ga-
rantiåtaganden. 

De likvida medel som tillförs Bolaget genom nyemissionen avses 
disponeras enligt följande, i ordning efter prioritet:

•	 Återbetalning av kortfristigt lån på 14,0 MSEK 
till Erik Penser Bankaktiebolag

•	 Återbetalning av revers på 1,8 MSEK utställd av  
säljarna av Envipower

•	 Återbetalning av konvertibla skuldebrev om sammanlagt 
8,0 MSEK jämte upplupen ränta om cirka 0,3 MSEK1

•	 Resterande del av emissionslikviden kommer att utgöra 
en förstärkning av koncernens rörelsekapital

Bakgrund och motiv

Förvärvet av Envipower har inneburit att koncernens beroende 
av den volatila systemförsäljningen har minskat, eftersom efter-
marknaden inte är lika konjunkturkänslig och har ett jämnare 
orderinflöde än systemleveranser. Styrelsen för Pilum har under 
hösten dessutom gjort ett genomgripande strategiarbete för att 
ytterligare minska risken i verksamheten, bland annat som en 
följd av en oro för sviktande konjunktur, en stark kronkurs samt 
sämre möjligheter att i samarbete med banker och försäkrings-
bolag ställa bankgarantier för större projekt.

Detta strategiarbete har resulterat i ett beslut att fokusera verk-
samheten till verksamheterna inom affärsområdet Rökgasrening 
(dotterbolagen Pilum Industrifilter AB och Pilum Envipower 
AB) eftersom dessa verksamheter bedöms ha de bästa förut-
sättningarna för att utgöra basen i Pilums framtida verksamhet.  
Pilum kommer därmed att öka fokuseringen på rökgasrening 
och tillhörande eftermarknadstjänster med målet att vara en 
ledande aktör inom detta område. Genom fokuseringen skapas 
förutsättningar för expansion inom detta affärsområde såväl inom 
Sverige som i de övriga nordiska länderna. Ytterligare expansion 
inom eftermarknadssegmentet kommer att prioriteras. Styrelsen 
och koncernledningen kommer också att titta vidare på möjliga 
förvärvskandidater inom rökgasrening och relaterade områden, 
bland annat för att stärka erbjudandet på vissa geografiska mark-
nader eller mot specifika kundsegment.

Fokuseringen till ett affärsområde medför att bolagen inom 
nuvarande AO Energiåtervinning & Vattenrening på sikt och 
under ordnade former kommer att avyttras. En sådan avyttring 
beräknas frigöra ytterligare kapital för expansion av den kvarva-
rande verksamheten.

Nyemissionen kommer att stärka koncernens balansräkning 
och rörelsekapital, vilket är viktigt inför kommande expansion 
och inför de svängningar i kapitalbehovet som Pilums projektre-
laterade verksamhet innebär. I kombination med den förväntade 
marknadsutvecklingen inom industriell miljövård, en strategisk 
fokusering på verksamheten inom affärsområde Rökgasrening 
samt en ökad andel av omsättningen från eftermarknadstjäns-
ter, bedöms förutsättningarna som goda för en fortsatt lönsam 
tillväxt för Pilum.

För ytterligare information hänvisas till detta prospekt, vilket har upprättats av styrelsen för Pilum med anledning av förestående nyemission. 
Styrelsen för Pilum är ansvarig för den information som lämnas i detta prospekt och försäkrar härmed att alla rimliga försiktighetsåtgärder har 
vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är 
utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Stockholm den 21 november 2012

Pilum AB (publ)
Styrelsen

1 Detta lån har genom överenskommelse med konvertibelinnehavarna i oktober 2012 omvandlats till ett kortfristigt lån utan konverteringsrätt. För ytterligare 
information, se avsnitten ”Eget kapital, skulder och övrig finansiell information” respektive ”Aktiekapital och ägarförhållanden”.
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VD har ordet

Nyemission för refinansiering av förvärv. Pilum förvärvade 
under sommaren Envipower AB, ett snabbväxande och lön-
samt bolag med verksamhet inom tjänster och relaterade pro-
dukter för industriell stoftavskiljning. Envipower utgör ett 
strategiskt tillskott till affärsområde Rökgasrening och stärker  
Pilums ställning inom industriell miljövård. 

Förestående nyemission genomförs med huvudsyftet att åter-
betala en del kortfristiga lån som upptogs bland annat i samband 
med förvärvet av Envipower. Sammanlagt kommer lån om 23,8 
MSEK att återbetalas med emissionslikviden, vilket innebär att 
koncernens finansiella ställning kommer att stärkas och att rän-
tekostnaderna kommer att minska framöver.

Därutöver kommer tillskottet från nyemissionen att stärka 
kassa och likviditet. Under de senaste åren har kraven på en stark 
balansräkning ökat, dels på grund av de kassaflödesfluktuationer 
som vår projektrelaterade verksamhet medför, dels på grund av 
att möjligheterna att kunna ställa garantier via banker och för-
säkringsbolag har minskat. Inte minst i stora internationella pro-
jekt är det av vikt, ofta redan tidigt i upphandlingsprocesserna, 
att vi kan uppvisa finansiell styrka och uthållighet.

Strategisk fokusering på affärsområde Rökgasrening. Pilum 
har idag en stark ställning inom industriell miljövård och en fort-
satt expansion inom eftermarknadstjänster och service kommer 
att ske genom förvärvet av Envipower. Vi ser det som ett mycket 
intressant och snabbväxande segment med lägre risk och mycket 
goda affärsmöjligheter, såväl inom Sverige som i övriga Norden. 
En sådan expansion innebär dessutom en viktig balanserande 
faktor i relation till den mer volatila projektrelaterade försälj-
ningen genom att minska den totala risken i vår verksamhet. 

Under hösten har vi utarbetat en långsiktig affärsplan för Pilum- 
koncernens fortsatta utveckling. Den viktigaste slutsatsen av 
detta arbete är att Pilum behöver reducera risken i den system-
försäljning som är koncernens kärnaffär. Samtidigt ska den del av 
koncernens verksamhet som relaterar till service och eftermark-
nadstjänster utvidgas, för att därigenom minska konjunkturbe-
roendet och bidra med mer stabila och förutsägbara kassaflöden. 
Den strategiska inriktningen innebär en fokusering på affärsom-
rådet Rökgasrening med dotterbolagen Pilum Industrifilter AB 
och Pilum Envipower AB. 

Som en konsekvens av detta kommer vi att se över möjlighe-
ten att under ordnade former avyttra verksamheten inom AO 
Energiåtervinning & Vattenrening. De tillverkande verksamhe-
terna i dotterbolagen Pilum Polyproject AB och Pilum Techno-
logies AB har delvis en annan affärslogik än AO Rökgasrening 
och binder mycket kapital i form av anläggningstillgångar och 
produktlager. Verksamheterna i dessa dotterbolag är i dagsläget 
inte lönsamma och vi har inte heller kunnat realisera de synergi-
effekter som bland annat förväntades uppstå genom förvärvet av 
Polyproject för ett par år sedan. Vi tror därför att dessa verksam-
heter kommer att utvecklas bättre i annan ägarmiljö.

Pilumkoncernen har en bra bas i den existerande verksamheten 
inom AO Rökgasrening med dotterbolagen Pilum Industrifilter 
AB och Pilum Envipower AB. Båda dessa bolag har en stark po-
sition på marknaden och en gedigen erfarenhet att bygga vidare 
på. Målet är att vara en ledande kvalitetsleverantör av kompletta 
system, komponenter och service inom rökgasrening och en erfa-
ren partner och problemlösare inom industriell miljövård.

I juni etablerade vi genom Envipower ett nytt kontor i Skel-
lefteå och ytterligare ett kontor i Göteborg kommer att etableras 
under januari 2013. På så sätt blir vi i det närmaste rikstäckande 
inom rökgasrening och förhoppningsvis kommer detta leda till 
en bredare kundbas och ett utökat serviceerbjudande framöver. 
Denna expansion kräver en del kapital, och vi kommer därför att 
ha strategisk nytta av det överskott som nyemissionen ger efter 
återbetalning av lån.

Långsiktigt god marknadspotential. Min bedömning är att 
marknaden för produkter och processer inom industriell miljö- 
vård långsiktigt fortsätter att växa till följd av rådande och fram-
tida skärpta miljökrav. Kraven på minskade utsläpp gör att in-
vesteringarna i rening av luft och gas från olika typer av anlägg-
ningar ökar. På kort sikt kan dock denna utveckling motverkas 
av en svagare industrikonjunktur som inverkar negativt på våra 
kunders investeringsvilja och som kan leda till försenade inves-
teringsbeslut. Ett marknadssegment där vi för närvarande ser en 
snabb tillväxt är kraftvärmeproduktion baserad på biobränslen. 
Inom detta segment förväntas den bedömda investeringsvolymen 
för rökgasrening och -kondensering uppgå till 300–500 miljoner 
SEK på den svenska marknaden under 2013 och utgör således en 
väsentlig potential för ytterligare affärer.

Orderingången hittills under 2012 till och med september 
uppgår till drygt 200 miljoner SEK och är ett rekord för Pilum. 
En del av orderboken har kunnat realiseras under innevarande 
år, men eftersom en viss eftersläpning finns mellan order och 
resultatavräkning kommer påverkan på omsättning och resultat 
främst att synas under 2013. 

Välkommen att teckna aktier i Pilum. Jag har sedan början av 
2010 varit verksam inom Pilum som affärsområdeschef för AO 
Rökgasrening och som VD för dotterbolaget Pilum Industrifilter 
AB. Det är med stor entusiasm jag nu axlar ansvaret för hela 
Pilumkoncernen. Min bedömning är att Pilum genom den be-
slutade fokuseringen av verksamheten får den struktur som krävs 
för att kunna utvecklas vidare med god lönsamhet. Jag ser med 
spänning fram mot att tillsammans med alla våra kompetenta 
och engagerade medarbetare få utveckla Pilum till ett bolag som 
ger bra avkastning på våra aktieägares insatta kapital.

Stockholm i november 2012

Leif Lindberg, VD och koncernchef

”Min bedömning är att marknaden för produkter och processer inom industriell 
miljövård långsiktigt fortsätter att växa till följd av skärpta miljökrav.  
Genom en expansion inom eftermarknadssegmentet samt den beslutade  
fokuseringen av verksamheten till affärsområdet Rökgasrening får Pilum  
den struktur som krävs för att kunna utvecklas vidare med god lönsamhet.”

LEIF LINDBERG
VD OCH KONCERNCHEF
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Så här gör du för att teckna aktier

1.   Du tilldelas teckningsrätter

2.   Så här utnyttjar du dina teckningsrätter

För varje aktie i Pilum som du innehar på avstämningsdagen den 
26 november 2012...

...erhåller du tre teckningsrätter.

AKTIE TR

Två teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie för 0,27 SEK.

+ 0,27 SEK

Observera att för att förhindra förlust 
av värdet på teckningsrätterna måste de 
antingen utnyttjas för teckning av aktier 
senast den 14 december 2012 eller säljas 
senast den 11 december 2012.

FÖR DIG SOM HAR VP-KONTO:

FÖR DIG SOM HAR DEPÅ:

Så här tecknar du aktier utan stöd av teckningsrätter

Om du har dina aktier i 
Pilum på ett VP-konto 
framgår antalet teck-
ningsrätter som du har 
erhållit av den förtryckta 
emissionsredovisningen 
från Euroclear.

Om du utnyttjar samtliga teckningsrätter ska den förtryckta 
anmälningssedeln från Euroclear användas.

Om du har köpt, sålt eller av annan anledning vill utnyttja 
ett annat antal teckningsrätter ska du fylla i och skicka in 
”Särskild anmälningssedel” som kan erhållas från Erik  
Penser Bankaktiebolag via telefon, e-post eller webben.

Betalning ska ske senast 
den 14 december 2012.

Om du har dina aktier i Pilum på en depå hos bank eller annan förvaltare får du 
information från din förvaltare om antalet teckningsrätter som du har erhållit.

För att teckna aktier, följ instruktioner 
som du får från din förvaltare.

Fyll i anmälningssedel för teckning av 
aktier utan stöd av teckningsrätter som 
finns att ladda ned på www.pilum.se 
samt på www.penser.se/pilum.

Anmälningssedeln ska vara 
Erik Penser Bankaktiebolag 
tillhanda senast den  
14 december 2012.

Om du blir tilldelad aktier får du 
en avräkningsnota som ska betalas 
enligt anvisningarna på denna.

 









TR
TR

TR
TR

AKTIE
Villkoren innebär att för två befintliga 
aktier i Pilum äger du rätt att med 
företräde teckna tre nya aktier.

EXEMPEL
En aktieägare har 10 000 aktier i Pilum på avstämningsdagen den 26 november 2012. Aktieägaren erhåller 30 000 teckningsrätter. 
Teckningsrätterna kan utnyttjas för teckning av 15 000 nya aktier för 0,27 SEK per aktie. Totalt ska således 4 050 SEK erläggas för de 
nya aktierna. Efter emissionen äger aktieägaren 25 000 aktier i Pilum.
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Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 26 november 2012 är regist-
rerad som aktieägare i Pilum äger rätt att med företräde teckna 
aktier i förestående nyemission. Innehav av två (2) aktier berät-
tigar till teckning av tre (3) nya aktier. Härutöver erbjuds aktie-
ägare och andra investerare att anmäla intresse om teckning av 
nya aktier utan företrädesrätt.

Teckningskurs
Teckningskursen är 0,27 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vem som är 
berättigad att erhålla teckningsrätter är den 26 november 2012. 
Sista dag för handel med Pilums aktie med rätt att erhålla teck-
ningsrätter är den 21 november 2012. Aktien handlas exklusive 
rätt att erhålla teckningsrätter fr o m den 22 november 2012.

Teckningsrätter
Rätten att teckna aktier utövas med stöd av teckningsrätter. För 
varje aktie i Pilum som innehas på avstämningsdagen erhålls tre 
(3) teckningsrätter. Två (2) teckningsrätter berättigar till teck-
ning av en (1) ny aktie.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER
Handel med teckningsrätter kommer att ske på NASDAQ 
OMX First North under perioden 29 november–11 december 
2012. Bank eller fondkommissionär handlägger förmedling av 
köp eller försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa 
eller sälja teckningsrätter ska därför vända sig till sin bank el-
ler fondkommissionär. Vid sådan handel utgår normalt courtage.

Teckningstid
Anmälan om teckning av aktier genom utnyttjande av tecknings-
rätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden 
29 november–14 december 2012. Observera att teckningsrätter 
som inte utnyttjats blir ogiltiga efter teckningstidens utgång och 
förlorar därmed sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer att 
avregistreras från respektive aktieägares VP-konto utan avisering 
från Euroclear. För att förhindra förlust av värdet på teckningsrät-
terna måste de antingen utnyttjas för teckning av aktier senast den 
14 december 2012 eller säljas senast den 11 december 2012.

Styrelsen för Pilum äger rätt att en eller flera gånger förlänga 
den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. 
En eventuell förlängning av teckningstiden offentliggörs genom 
pressmeddelande.

Information till direktregistrerade aktieägare
De aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av 
Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt 
emissionsredovisning med bifogad inbetalningsavi. Av den för-
tryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet er-
hållna teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till 
aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare med flera 
erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. 
Någon separat VP-avi som redovisar registreringen av tecknings-
rätter på aktieägares VP-konto kommer inte att skickas ut.

Information till förvaltarregistrerade aktieägare
De aktieägare som på avstämningsdagen är förvaltarregistrerade 
hos bank eller fondkommissionär erhåller ingen emissionsredo-
visning från Euroclear. Teckning och betalning ska avseende för-
valtarregistrerade aktieägare ske i enlighet med anvisningar från 
respektive bank eller fondkommissionär.

Teckning och betalning med stöd av 
teckningsrätter
Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska 
ske genom samtidig kontant betalning. Observera att det kan 
ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. 
Anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god 
tid före sista teckningsdagen. Teckning och betalning ska ske i 
enlighet med något av nedanstående alternativ:

FÖRTRYCKT INBETALNINGSAVI FRÅN EUROCLEAR
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrät-
ter utnyttjas för teckning av aktier ska den förtryckta inbetal-
ningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan 
om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln 
ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i 
den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.

SÄRSKILD ANMÄLNINGSSEDEL
I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras eller om aktie-
ägaren av andra skäl avser utnyttja ett annat antal tecknings-
rätter än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från 
Euroclear ska särskild anmälningssedel användas. Anmälan om 
teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner 
som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta in-
betalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild 
anmälningssedel kan beställas från Erik Penser Bankaktiebolag 
via telefon, e-post eller laddas ned från webbplatsen. Särskild 
anmälningssedel ska vara Erik Penser Bankaktiebolag tillhanda 
senast kl 17.00 den 14 december 2012. Endast en anmälningsse-
del per person eller firma kommer att beaktas. I det fall fler än en 
anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att 
beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningsse-
del kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Erik Penser Bankaktiebolag
Emissionsavdelningen/Pilum
Box 7405
103 91 Stockholm

Besöksadress:  Biblioteksgatan 9
Telefon:   08-463 80 00
E-post:   emission@penser.se
Webbplats:  www.penser.se/pilum

Teckning utan stöd av teckningsrätter
För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av tecknings-
rätter kommer styrelsen att, inom ramen för emissionens högsta 
belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av 

Villkor och anvisningar
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teckningsrätter. I första hand ska tilldelning ske till dem som 
tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande 
till deras teckning med stöd av teckningsrätter. I andra hand ska 
tilldelning ske till dem som anmält intresse att teckna aktier utan 
stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda 
intresse. Eventuella återstående aktier ska tilldelas dem som ga-
ranterat nyemissionen med fördelning i förhållande till de ställda 
garantiutfästelserna.

ANMÄLNINGSSEDEL FÖR TECKNING AV AKTIER 
UTAN STÖD AV TECKNINGSRÄTTER
Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska 
ske under samma tidsperiod som anmälan om teckning av aktier 
med stöd av teckningsrätter, det vill säga under perioden 29 no-
vember–14 december 2012. Intresseanmälan att teckna aktier 
utan stöd av teckningsrätter ska göras på anmälningssedel som 
ifylls, undertecknas och därefter skickas eller lämnas till Erik 
Penser Bankaktiebolag med adress enligt ovan. Anmälningssedel 
kan beställas från Erik Penser Bankaktiebolag via telefon, e-post 
eller laddas ned från webbplatsen. 

Anmälningssedeln ska vara Erik Penser Bankaktiebolag till-
handa senast kl 17.00 den 14 december 2012. Endast en anmäl-
ningssedel per person eller firma kommer att beaktas. För det 
fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist 
inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmäl-
ningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är 
bindande.

Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av av-
räkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på 
denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning.

Information till utländska aktieägare
Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som önskar delta 
i emissionen ska sända den förtryckta inbetalningsavin, i det fall 
samtliga erhållna teckningsrätter utnyttjas, eller särskild anmäl-
ningssedel, om ett annat antal teckningsrätter utnyttjas, tillsam-
mans med betalning till adress enligt ovan. Betalning ska erläggas 
till Erik Penser Bankaktiebolags bankkonto i SEB med följande 
kontouppgifter:

Bank:  SEB (Skandinaviska Enskilda Banken AB)
IBAN-nummer: SE07 5000 0000 0522 1100 0436
Bic-kod:  ESSESESS

Observera att till följd av restriktioner i värdepapperslagstift-
ningen i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, 
Japan och Sydafrika riktas inget erbjudande att teckna aktier till 
aktieägare eller andra med registrerad adress i något av dessa 
länder. Aktieägare med registrerad adress i något av dessa länder 
uppmanas att kontakta Erik Penser Bankaktiebolag för att erhål-
la likvid från försäljning av erhållna teckningsrätter, efter avdrag 
för försäljningskostnader, som dessa innehavare annars hade varit 
berättigade till. Utbetalning av sådan försäljningslikvid kommer 
ej att ske om nettobeloppet understiger 200 SEK.

Betald tecknad aktie (BTA)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart 
detta kan ske, vilket normalt innebär upp till tre bankdagar efter 
betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräf-
telse att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) har skett 
på tecknarens VP-konto. Aktieägare som har sitt innehav för-
valtaregistrerat via depå hos bank eller fondkommissionär delges 
information från respektive förvaltare.

HANDEL MED BTA
Handel med BTA kommer att ske på NASDAQ OMX First 
North från den 29 november 2012 fram till dess att Bolagsverket 
har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i 
mitten av januari 2013.

Leverans av aktier
BTA kommer att ersättas av aktier så snart nyemissionen har 
registrerats av Bolagsverket. Efter denna registrering kommer 
BTA att bokas ut från respektive VP-konto och ersättas av aktier 
utan särskild avisering. Sådan ombokning beräknas ske i mitten 
av januari 2013. De nyemitterade aktierna kommer att tas upp 
till handel på NASDAQ OMX First North i samband med att 
nyemissionen registreras av Bolagsverket.

Rätt till utdelning
De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning första gången 
på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter 
det att aktierna har förts in i Bolagets aktiebok.

Offentliggörande av emissionens utfall
Utfallet i nyemissionen kommer att offentliggöras genom press-
meddelande, vilket beräknas ske omkring en vecka efter att teck-
ningstiden har avslutats.

Övrig information
Styrelsen för Pilum äger inte rätt att avbryta, återkalla eller till-
fälligt dra in erbjudandet att teckna aktier i Pilum i enlighet med 
villkoren i detta prospekt.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR



16

Industrins investeringar
Intresset för klimat- och miljöfrågor har under de senaste åren 
ökat väsentligt och det finns idag ett stort tryck på politiker och 
företag att agera inom området. Balansen mellan ekonomiskt 
motiverade investeringar och tvingande åtgärder till följd av till-
stånd och lagstiftning är en av de viktigaste utmaningarna som 
samhället och näringslivet står inför. Utvecklingen av förnybara 
energikällor samt teknologi för rening och effektivisering av en-
ergiprocesser är en viktig del i detta arbete.

Den svenska industrins investeringar påverkas i hög grad av 
konjunkturutvecklingen. Enligt SCBs prognos från maj 2012 
förväntas investeringarna i svensk industri uppgå till i storleks-
ordningen 54,4 miljarder SEK under 2012. Industrins investe-
ringar minskade kraftigt med start under hösten 2008 och under 
2009–2010 som en direkt konsekvens av den globala finanskrisen 
med efterföljande period av lågkonjunktur. Sedan dess har viss 
återhämtning skett, men investeringarna är fortfarande inte till-
baka på samma nivåer som före finanskrisen. Enligt en prognos 
för kommande år publicerad av Konjunkturinstitutet i juni 2012 
bedöms investeringarna utvecklas svagt positivt, men kan säkerli-
gen komma att påverkas av den fortsatta konjunkturutvecklingen. 
Den svenska kronans starka ställning kan vara ytterligare en fak-
tor som kan begränsa exportindustrins tillväxt och leda till att 
denna del av industrin senarelägger sina investeringar. 

En stor del av industrins investeringar i Sverige kan antas be-
stå av en förväntad kraftig utbyggnad inom bioenergiområdet, 
med ett flertal planerade nyanläggningar av kraftvärmeverk under 
kommande år. De rekordlåga elpriser som råder för närvarande 
kan dock komma att påverka investeringsviljan inom denna sek-
tor och leda till att investeringsbeslut skjuts på framtiden. På en 
övergripande nivå bedöms EUs direktiv om skärpta krav på ut-
släppsnivåer att bidra till ökade investeringar under kommande år.

Industrins investeringar i miljöskydd
Miljöskydd är aktiviteter som förebygger, reducerar eller elimi-
nerar föroreningar eller annan negativ påverkan av miljön. Den 
svenska industrins kostnader för miljöskydd uppgick enligt SCB 
till närmare 12 miljarder SEK under 2011, vilket var en ökning 
med nästan 1,1 miljarder SEK jämfört med året innan och är den 
högsta nivån under den senaste tioårsperioden. Ökningen var i 
princip jämnt fördelad mellan investeringar respektive löpande 
kostnader för miljöskydd. 

Investeringarna för miljöskydd uppgick till 5,0 miljarder SEK 
under 2011, vilket var en ökning med 11 procent jämfört med 
året innan. Energi- och vattenförsörjning var det segment som 
genomförde högst miljöskyddsinvesteringar, motsvarande drygt 
1,7 miljarder SEK under 2011. Drygt hälften av investeringarna 
gjordes inom luftområdet, t ex genom installation av filter och 
åtgärder vid övergång till bränslen med mindre miljöpåverkan. 
Investeringar inom vattenområdet stod för cirka en tredjedel av 
de totala miljöskyddsinvesteringarna under 2011.

De löpande kostnaderna för miljöskydd under 2011 uppgick 
till knappt 7,0 miljarder SEK, vilket var en ökning med 9 procent 
i jämförelse med föregående år. Högst löpande kostnader för mil-
jöskydd har energi- och vattenförsörjningsbranschen med knappt 
1,3 miljarder SEK under 2011.

INDUSTRIEMISSIONSDIREKTIVET 
I november 2010 beslutade EU om att det s k industriemissions-
direktivet (IED) ska införas i samtliga medlemsländer. Direktivet 
reglerar bland annat vilka krav som ska gälla för industrin vad 
avser utsläpp till luft, mark och vatten. Direktivets generella krav 
är att de utsläppsnivåer som kan uppnås med ”bästa tillgängliga 
teknik” kommer att bli bindande värden eller villkor i kommande 
tillståndsgivningar. ”Bästa tillgängliga teknik” fastställs av en re-

Marknadsöversikt

Pilum verkar på den nordiska marknaden inom industriell miljövård – rening av luft, gas och vatten. Bolagets huvudmarknad utgörs av de 
nordiska länderna, med starkt fokus på den svenska marknaden. Inom området industriell vattenrening har Pilum dessutom en stark marknads-
position i Polen. Kunderna återfinns i första hand inom kraftvärmesektorn, tillverkande industri samt anläggningar för avfallsförbränning. 
Investeringarna inom dessa segment påverkas av ett antal omvärldsfaktorer, såsom konjunktur, räntenivåer, valutakurser, energipriser samt 
politiska beslut och regleringar som rör dessa sektorer.

INDUSTRINS INVESTERINGAR INDUSTRINS MILJÖSKYDDSINVESTERINGAR PER MILJÖOMRÅDE
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ferensgrupp för varje typ av utsläpp. Direktivet ska enligt kom-
missionens beslut vara implementerat fyra år efter det att ”bästa 
tillgängliga teknik” definierats. I Sverige pågår för närvarande ett 
arbete med att föra in direktivet i svensk lagstiftning. Den nya 
lagstiftningen förväntas träda i kraft i början av 2013 och ska då 
tillämpas för nya anläggningar.

Direktivet berör cirka 1 100 industrianläggningar i Sverige. 
Den generella bedömningen är att svenska befintliga anlägg-
ningar i stor omfattning uppfyller de skärpta kraven. Vid nyin-
vesteringar kommer emellertid direktivets krav att påverka valet 
av teknisk lösning i anläggningarna.

FORTSATT UTBYGGNAD AV FJÄRRVÄRME I SVERIGE
Kraftvärmeindustrin levererar merparten av den värme som dist-
ribueras till det svenska samhället för uppvärmning. Fortsatta 
investeringar i kraftvärmeindustrin är i hög grad beroende av ett 
ökat behov av fjärrvärme i samhället.

Den samlade installerade kapaciteten av fjärrvärme som distri-
bueras i fjärrvärmenätet i Sverige uppgår till cirka 25 000 GWh. 
Enligt Svensk Fjärrvärme förväntas utbyggnadstakten under de 
kommande åren uppgå till knappt 3 procent per år, vilket mot-
svarar ett kapacitetstillskott på cirka 750 GWh per år.

Den prognostiserade expansionen bekräftas av det faktum att 
investeringar i ett antal större anläggningar redan är offentlig-

gjorda. Investeringarna i kraftvärmeverk medför en bedömd 
investeringsvolym avseende utrustning för rökgasrening och 
-kondensering i Sverige om cirka 330 miljoner SEK under 2013 
(enligt Bolagets sammanställning baserad på offentliggjord in-
formation, bland annat från dags- och fackpress). Till detta kan 
läggas vissa tilläggsinvesteringar i befintliga anläggningar i form 
av underhåll och uppgraderingar.

Det finns ett stort intresse för rökgaskondensering eftersom 
den ökar lönsamheten för den anläggning där den installeras, 
men segmentet är också utsatt för relativt hård priskonkurrens. 
Pilums konkurrenter inom rökgaskondensering är framförallt 
tillverkare av pannor som erbjuder rökgaskondensering integre-
rat. I andra industriella applikationer är dock konkurrensen mer 
fragmenterad.

Vattenreningssystem används bland annat vid avfallsförbrän-
ning och i samband med rökgaskondenseringssystem i biopan-
nor. Upphandling sker ofta tillsammans med kondenseringsan-
läggningen. Denna marknad bedöms enligt SCB öka till följd 
av ökade investeringar i miljöskydd. Den globala marknaden för 
rening av dricksvatten förväntas också öka (enligt Global Water 
Intelligence). I Sverige och Västeuropa är dessutom flera anlägg-
ningar äldre och kräver ersättningsinvesteringar.

MARKNADSÖVERSIKT

DEFINITIONER OCH FÖRKLARINGAR
Med miljöskydd avses åtgärder som syftar 
till att förebygga, reducera eller eliminera 
föroreningar eller annan negativ påverkan 
på miljön. EUs statistikorgan, Eurostat, 
har utarbetat gemensamma internationella 
definitioner för vad som ska räknas som 
miljöskydd och hur kostnaderna för dessa 
ska beräknas.

Investeringarna delas in i utsläppsbe-
handlande investeringar, som inte påverkar 
själva processen (t ex filter och separata 
reningsanläggningar) och utsläppsförebyg-
gande investeringar, som innebär inves-
teringar i nya eller förändrade processer. 
Löpande kostnader består av kostnader för 
personal, energi och insatsvaror, t ex för 
drift och tillsyn av reningsanläggningar, för 
miljöadministrativt arbete, miljöledning och 
certifiering samt avfallshantering. Dessutom 
ingår betalningar till andra aktörer som på 
uppdrag utför dessa tjänster.

Källa: SCB
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MARKNADSÖVERSIKT

Uppskattning av marknadspotential
I nedanstående tabell görs en uppskattning av såväl den årliga 
marknadspotentialen inom respektive marknadssegment som 
den för Pilum tillgängliga marknaden. Sammanställningen avser 
Pilums huvudmarknad i Sverige och Norden, samt övriga prio-
riterade marknader i norra Europa, t ex Polen. En stor del av de 
investeringar som genomförs inom industrin och kraftvärmesek-
torn för miljöförbättrande åtgärder – industriell miljövård – är en 
möjlig och potentiell marknad för Pilum. Begränsningarna består 
av konkurrens från andra aktörer, men också att koncernen är 
förhållandevis liten och att resurser därmed inte finns tillgängliga 
för att Pilum ska kunna offerera på de allra största projekten. 
Fördelningen av Pilums omsättning mellan offentlig och privat 

sektor är över tid förhållandevis jämn, men kan uppvisa variatio-
ner mellan olika år. Den privata sektorn har normalt sett kortare 
tid från upphandling till investeringsbeslut som en effekt av att 
upphandlingsprocessen oftast är enklare. 

Sammantaget bedöms marknaden för industriell miljövård 
utvecklas positivt under kommande år. Förvärvet av Envipower 
i juni 2012 har stärkt Pilums erbjudande inom service och efter-
marknadstjänster. De främsta riskerna för marknadens utveckling 
består i en utdragen lågkonjunktur som påverkar industrins in-
vesteringsvilja negativt under kommande år samt en stark svensk 
krona, vilket påverkar exportindustrin negativt. För ytterligare 
risker relaterade till Pilums verksamhet och marknad, se även 
avsnittet ”Riskfaktorer”.

Marknadssegment
Bedömd marknadvolym 

per år, MSEK
Andel av marknaden som  

bedöms tillgänglig för Pilum
Potentiell marknadsvolym 

för Pilum, MSEK

RÖKGASRENING
Sverige: investeringar
Sverige: eftermarknad
Norden (exkl Sverige)

1 000–1 500
500–600

1 000–1 500

50% 
70%
30%

500–750
350–420
300–450

2 500–3 600 ≈ 1 100–1 600
RÖKGASKONDENSERING MED VATTENRENING
Sverige
Norden (exkl Sverige)

200–350
150–200

80%
50%

160–280
75–100

350–550 ≈ 200–400
SPILLVATTEN- OCH KONDENSATVATTENRENING
Norden
Polen

100–200
200–400

80%
50%

80–160
100–200

300–600 ≈ 200–400

Källa: Bolagets sammanställning. Bedömningen av marknadens storlek baseras på den offertvolym som följs upp löpande, statistik från SCB samt information 
och sammanställningar från dags- och fackpress.
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Pilum i korthet
Pilum är ett industriföretag med inriktning mot miljöteknik. 
De huvudsakliga verksamhetsområdena inkluderar rening och 
hantering av vatten, vätskor och gaser. Pilum erbjuder anpassade 
lösningar i form av både kompletta system, specifika produkter 
och komponenter samt konsulttjänster och service till en kund-
bas bestående av främst svenska och internationella företag inom 
industri- och energisektorn.

Verksamheten bedrivs i två affärsområden, AO Rökgasrening 
med dotterbolagen Pilum Industrifilter AB och Pilum Envipo-
wer AB samt AO Energiåtervinning & Vattenrening med dot-
terbolagen Pilum Polyproject AB och Pilum Technologies AB. 
Pilum äger även andelar i intressebolagen Hyheat AB och Poly-
project Asia AB.

Verksamheten bedrivs inom följande områden:
•	 Energi- och värmeåtervinning
•	 Rökgasrening och stoftavskiljning
•	 Vattenrening
•	 Ytbehandling
•	 Produkter och komponenter
•	 Service och underhåll

Pilumkoncernen har totalt cirka 125 anställda och är operativt 
organiserad i två affärsområden:

Verksamhet

I AO Rökgasrening ingår Pilum Industrifilter AB och Pilum 
Envipower AB, som förvärvades vid halvårsskiftet 2012. Affärs-
området har totalt cirka 65 årsanställda.

Verksamheten
Verksamheten har följande huvudinriktningar:
•	 Kompletta systemleveranser för rökgasrening 

inom konceptet ”från panna till skorsten”
•	 Systemleveranser för stoftavskiljning
•	 Försäljning av produkter och reservdelar
•	 Ombyggnationer, service och underhåll 

Kundgrupper och marknadssegment:
•	 Värme- och kraftproducenter
•	 Gruvor och bergverk
•	 Järn- och stålindustri
•	 Pappers- och massaindustri
•	 Kemi- och läkemedelsindustri
•	 Byggmaterialindustri
•	 Gjuterier och verkstadsindustri

Marknaden
Projektvolymen inom rökgasrening på den svenska marknaden 
beräknas under ett normalår uppgå till cirka 1–1,5 miljarder SEK, 
varav Pilums tillgängliga marknad bedöms uppgå till cirka 650 
MSEK. Den nordiska marknaden bedöms totalt sett vara dubbelt 
så stor. Eftermarknaden är också betydande och bedöms uppgå till 
omkring 500 MSEK per år och ska läggas till ovan angivna volym. 

Pilum Industrifilter AB
Pilum Industrifilter AB är specialiserat på helhetslösningar för 
gas- och stoftavskiljning från olika industriprocesser samt på 
rökgasrening från pannor för värme- och energiproduktion. Kun-
derna finns främst inom basindustrin, exempelvis inom gruv- och 
kraftvärmesektorerna såväl i Sverige som internationellt. Norden 
räknas som bolagets naturliga hemmamarknad.  

Pilum Industrifilter AB har under mer än 70 år byggt upp ett 
gediget processkunnande och hög teknisk kompetens. Bolaget 
erbjuder kvalificerade och anpassade lösningar för olika applika-
tioner, från djupgående utredningsarbeten till kompletta nyckel-
färdiga anläggningar optimerade efter kundens behov.

”Pilums vision är att vara en ledande aktör 
för rening av luft, gas och vatten genom att 
erbjuda effektiva och energisnåla lösningar 
som minskar påverkan på miljön.”

AFFÄRSOMRÅDE RÖKGASRENING

ORGANISATION

Pilum AB (publ)

AO RÖKGASRENING

Pilum Industrifilter AB
Pilum Envipower AB

AO ENERGIÅTERVINNING  
OCH VATTENRENING

Pilum Polyproject AB
Pilum Technologies AB
Hyheat AB (33%)
Polyproject Asia AB (50%)

En strategiförändring har beslutats som får konsekvenser för or-
ganisationsstrukturen enligt ovan (se vidare nedan under punkten 
”Fokusering av verksamheten”).
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VERKSAMHET

Avtalsstruktur
PROJEKTAVTAL
Huvuddelen av Pilums verksamhet är relaterad till uppdrag som ge-
nomförs i projektform. Avtalen är i stort sett uteslutande funktions- och 
prestandarelaterade, vilket innebär att en anläggning formellt sett inte 
är godkänd innan alla krav är uppfyllda. Dessa krav definieras utifrån 
branschstandarder och Pilums operativa dotterbolag levererar en färdig 
produkt som designas efter kundens krav och optimeras utifrån Pilums 
syn på hur funktionskraven ska uppfyllas samt hur livscykelkostnaden 
för anläggningen ska bli så låg som möjligt. Den senare, främst i form av 
driftskostnader, förbrukning av tillsatsmedel, elförbrukning m m, finns 
ofta med som en parameter vid utvärderingen.

Vid enstaka tillfällen kan rena utförandeentreprenader vara aktuella och 
i sådana fall är dimensionering av anläggningen oftast kundens ansvar.  

OMBYGGNATIONER, SERVICE OCH RESERVDELAR
En allt ökande andel av koncernens omsättning kommer från ombygg-
nationer, uppgraderingar, service och reservdelar. Sådana uppdrag ge-
nomförs oftast under en kortare tid på löpande räkning vid ett planerat 
driftstopp av produktionen i anläggningen. Uppdragen föregås nästan 
alltid av en inspektion eller besiktning. 

PRODUKTER OCH KOMPONENTER
Tillverkning av produkter sker enligt egna framtagna ritningar. Kom-
ponenter tillverkas enligt kundens ritningar och modifieras och produk-
tionsanpassas efter tillverkningsmetodik.

FÖRDELNING MELLAN KONTRAKTSTYPER
Fördelningen mellan de olika kontrakten varierar över tid, men normalt 
utgör projektavtal cirka 50–60 procent av Pilums verksamhet. Pilum har 
för avsikt att öka omsättningen inom service- och eftermarknadstjänster.

Pilum Envipower AB
Envipower införlivades i Pilumkoncernen från och med halvårs-
skiftet 2012. Envipowers verksamhet kompletterar Pilums pro-
jektverksamhet och ligger helt i linje med Pilums strategi att växa 
inom eftermarknadssegmentet. Bolaget grundades 2008 och har 
idag en stark position med etableringar i Gävle, Enköping och 
Sundsvall. Envipowers kunder återfinns främst i Mellansverige 
och utmed Norrlandskusten. Bolagets namn har i samband med 
förvärvet namnändrats till Pilum Envipower AB. De två största 
tidigare ägarna av Envipower kommer fortsättningsvis att verka 
i ledande befattningar inom affärsområdet och bolaget.

Envipower erbjuder kompletta tekniska lösningar, renove-
ringar och underhållsarbeten avseende rökgasrening och parti-
kelavskiljning till såväl industrin som kraftvärmeverk. En ökande 
del av bolagets omsättning kommer från ombyggnationer och 
uppgraderingar som ofta sker under en begränsad tid på löpande 
räkning vid ett planerat driftstopp i kundens produktionsanlägg-
ning. Uppdragen föregås normalt alltid av en inspektion eller 
besiktning cirka tre till sex månader före genomförandet, med 
syfte att definiera de insatser som ska genomföras.

Framtidsutsikter
Pilum Industrifilter AB har under de senaste två åren väsentligt 
stärkt organisationen, framför allt inom kärnkompetensområdena 
process, konstruktion samt projektledning. Betydande resurser 
har också investerats i att utforma ett mer processinriktat arbets- 
sätt genom hela projektkedjan – försäljning, processdesign,  
dimensionering och konstruktion. Därutöver läggs stor vikt 
vid genomförandefasen, med en stärkt inköpsfunktion, pro-
jektledning samt montageledning. Detta arbetssätt förväntas 
ge ytterligare ökad konkurrenskraft. Arbetssättet avses även att 
dokumenteras på ett sådant sätt att Pilum uppfyller kraven för 
ISO-certifiering från och med verksamhetsåret 2013.

Förvärvet av Envipower ligger i linje med Pilums strategi att 
växa inom eftermarknadssegmentet.  En tillväxt inom detta seg-
ment utgör en balanserande faktor i relation till den mera volatila 
systemförsäljningen. Pilum avser att expandera ytterligare inom 
eftermarknadssegmentet, såväl inom Sverige som i de övriga 
nordiska länderna. Under 2013 beräknas en etablering av servi-
ceorganisationen kunna ske i Västsverige för att kunna erbjuda 
service till industri- och kraftvärmekunder i denna del av landet.  

Genom ett strategiskt beslut under hösten 2012 kommer AO 
Rökgasrening, med dotterbolagen Pilum Industrifilter AB och 
Pilum Envipower AB, att utgöra basen för Pilums framtida verk-
samhet, med målet att vara en av de ledande aktörerna inom det-
ta område (se vidare nedan under ”Fokusering av verksamheten”).
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I AO Energiåtervinning & Vattenrening ingår Pilum Polyproject 
AB och Pilum Technologies AB, samt intressebolagen Hyheat 
AB och Polyproject Asia AB. Affärsområdet har totalt cirka 65 
årsanställda med kontor i Stockholm, Malmö och Norrköping 
samt två produktionsenheter i Malmö och Norrköping.

Genom ett strategiskt beslut under hösten 2012 kommer Pi-
lums verksamhet att fokuseras till AO Rökgasrening. Som en 
konsekvens av detta avses verksamheterna inom AO Energi-
återvinning och Vattenrening att avyttras (se vidare nedan under 
”Fokusering av verksamheten”).

Pilum Polyproject AB
Pilum Polyproject AB erbjuder ett heltäckande utbud av tjäns-
ter och produkter inom vattenrening, energiåtervinning genom 
kondensering samt ytbehandling. Polyproject tillhandahåller såväl 
systemlösningar som egna produkter samt tillverkning av olika in-
dustriprodukter i plaster – termoplast och glasfiberarmerad plast. 
Därutöver erbjuds tjänster inom service och ombyggnationer.

VERKSAMHET
Verksamheten i Polyproject har följande huvudinriktningar:
•	 Systemleveranser av vattenreningsanläggningar för  

skrubbervatten från energianläggningar samt process-  
och vattenreningsanläggningar till industrin

•	 Anläggningar för ytbehandlingssystem för industrin
•	 Rökgaskondensering med energiåtervinning
•	 Komponentleveranser till skrubbervattenrening för  

kondensat- och förbränningsanläggningar samt till  
process- och vattenreningsanläggningar för industrin

•	 Legotillverkning av komponenter i plast, t ex pump- 
stationer, brandbilstankar, visir m m

•	 Service och underhåll samt reservdelsförsäljning

KUNDGRUPPER OCH MARKNAD
Polyproject är inriktat mot både den industriella och offentliga 
sektorn (kraftvärme- och reningsverk) och erbjuder såväl slut-
kund som systemleverantörer kompletta system och leverans av 
komponenter. Marknaden utvecklas genom ökade krav från myn-
digheter på effektivare rening och behov av energiåtervinning vid 
nyinstallationer, i samband med större ombyggnader samt vid 
uppgraderingar av tekniska installationer och system.

Marknaden för rening av spillvatten och kondensatvatten 
i Norden bedöms uppgå till 100–200 MSEK på årbasis, varav 
omkring 80 procent bedöms vara tillgänglig för Pilum. 

VERKSAMHET

AFFÄRSOMRÅDE ENERGIÅTERVINNING & VATTENRENING Marknaden för rökgaskondensering är relativt stabil. Antalet 
anläggningar och projekt som upphandlas under ett år varierar, 
men omfattar i genomsnitt 10–20 anläggningar i Sverige. Den 
totala tillgängliga marknaden avseende rökgaskondensering för 
Pilum i Sverige och Norden bedöms på årsbasis uppgå till mellan 
200–400 MSEK. Därutöver bedöms ytterligare marknadspoten-
tial finnas i Tyskland, Österrike samt Östeuropa.

Hyheat AB 
Hyheat AB äger en rad patent för värmepumpsteknik och Pilum 
har rättigheterna för exploatering av tekniken inom de områden 
som koncernen arbetar inom. Pilums ägarandel i Hyheat uppgår 
till 32,7 procent. Se även www.hyheat.se.

Polyproject Asia AB 
Pilum Polyproject AB innehar en ägarandel om 50 procent i  
Polyproject Asia AB. Resterande 50 procent ägs av SRK (Svenskt 
Rekonstruktionskapital AB). Bolaget bildades 2010 för att er-
bjuda miljövänliga och energieffektiva lösningar för palmoljein-
dustrin i Asien, baserat på Polyprojects produkter för rening och 
hantering av vatten och vätskor. Bolaget har inga anställda, utan 
vid behov anlitas resurser från Polyproject.

Pilum Technologies AB 
Pilum Technologies AB ingår sedan årsskiftet 2011/2012 i AO 
Energiåtervinning & Vattenrening. Verksamheten har funnits i 
närmare 60 år och har sitt säte i Malmö.

VERKSAMHET
Bolaget har som huvudinriktning att producera och installera 
system för vattenrening baserad på lamellteknik – HYCO™. 
Produktionskapaciteten används också för tillverkning av pro-
dukter som marknadsförs av övriga koncernbolag. Därutöver sker 
legotillverkning av komponenter i rostfria material till bland an-
nat gasturbiner, värmepannor och skyddsrum. 

KUNDGRUPPER OCH MARKNAD
Inom vattenrening sker leveranserna till projekt och kunder i 
flera världsdelar, framför allt där behovet av dricksvatten är stort. 
Kunderna är främst entreprenadföretag med inriktning mot in-
frastrukturprojekt. Legotillverkning av komponenter i rostfria 
material sker till såväl stora som små industrikunder.
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VERKSAMHET

Fokusering av verksamheten
Efter ett genomgripande strategiarbete under hösten 2012 har 
styrelsen gjort bedömningen att en fokusering av verksamheten 
är nödvändig och att Pilum Industrifilter AB tillsammans med 
Pilum Envipower AB har de bästa förutsättningarna för att ut-
göra basen för Pilums framtida verksamhet. Dessa bolag utgör 
idag affärsområdet Rökgasrening.

Pilum kommer därmed att fokusera på rökgasrening och till-
hörande eftermarknadstjänster med målet att vara en ledande 
aktör inom detta område.

Skälen till den nya strategin kan sammanfattas enligt följande:

•	 Marknaden för projekt och ombyggnationer inom  
industriell miljövård, rökgasrening och stoftavskiljning är 
totalt sett mindre volatil än övriga verksamhetsområden.

•	 AO Rökgasrening har haft den bästa intjäningsförmågan 
under de senaste två åren.

•	 Den finansiella risken i koncernen behöver reduceras 
genom en minskad andel projektförsäljning. Projekt- 
försäljning innebär stora svängningar i såväl orderingång 
som omsättning mellan olika perioder samt ställer krav på 
hög likviditet i koncernen.

•	 Svårigheten att i dagens finansiella marknad med hjälp av 
banker kunna arrangera garantier för pågående projekt  
ställer ytterligare krav på att Pilum har en egen stark 
finansiell förmåga.

•	 Pilum har under året genomfört ett större förvärv av  
verksamhet inom eftermarknad (Pilum Envipower AB), 
vilken är mindre konjunkturberoende. Avsikten är att efter-
marknadsverksamheten inom Envipower ska växa genom 
nya etableringar.

•	 Oron för den sviktande konjunkturen och den starka 
kronkursen är ytterligare en bidragande orsak till att risken 
i koncernens verksamhet behöver reduceras.

AVYTTRING AV VERKSAMHETER
Som en konsekvens av fokuseringen på AO Rökgasrening kom-
mer verksamheterna inom AO Energiåtervinning & Vattenre-
ning (dotterbolagen Pilum Polyproject AB och Pilum Techno-
logies AB) att avyttras. Avyttringarna kommer att genomföras 
under ordnade former i syfte att säkerställa att bolagen finner 
hemvist i annan lämplig ägarmiljö och att pågående verksamhet 
inte påverkas. Vidare kommer Pilums innehav i intressebolaget 
Hyheat AB att avyttras. I första hand kommer detta innehav att 
erbjudas en köpare av Polyproject. Verksamheten i Flen tillhö-
rande Polyproject kommer att avvecklas under 2013.

Koncerngemensamma funktioner kommer på sikt att reduce-
ras och erforderliga funktioner kommer att överföras till Borås, 
där koncernens huvudkontor kommer att placeras. I samband 
med fokuseringen av verksamheten har även en del förändringar 
av koncernledningen beslutats, se vidare sidan 29.
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Eget kapital, skulder 
och övrig finansiell information

Eget kapital och skulder
Eget kapital i koncernen uppgick per den 30 september 2012 till 
41,2 MSEK, vilket motsvarar en soliditet på 27,6 procent. Under 
2011 har eget kapital i koncernen främst påverkats av en nyemis-
sion med företrädesrätt för aktieägarna i juni 2011 som uppgick 
till 10,3 MSEK. Emissionen genomfördes med syfte att stärka 
Bolagets finansiella ställning och övertecknades. Under 2012 till 
och med den 30 september har eget kapital främst påverkats av 
en kvittningsemission som genomfördes i samband med förvär-
vet av Envipower AB i juni 2012 samt av periodens resultat.

Räntebärande skulder uppgick per den 30 september 2012 till 
41,0 MSEK och utgörs av konvertibelt lån, skulder till kreditin-
stitut samt leasing avseende lokaler, fordon samt viss maskinell 
utrusning. Räntebärande skulder har sedan årets början ökat med 
24,2 MSEK, bland annat till följd av emission av konvertibla 
skuldebrev om 8,0 MSEK i april 2012 samt upptagande av ett 
kortfristigt lån om 14,0 MSEK i samband med förvärvet av En-
vipower AB i juni 2012. I oktober 2012 har en överenskommelse 
träffats med innehavarna av konvertibeln. Överenskommelsen 
innebär bland annat att lånet kommer att återbetalas i sin helhet 
i förtid samt att innehavarna avstår från rätten att konvertera 
skuldebreven till aktier. För ytterligare information om de kon-
vertibla skuldebreven, se sidan 26. 

Koncernens räntebärande nettoskuld (räntebärande skulder 
med avdrag för likvida medel) uppgick per den 30 september 
2012 till 35,9 MSEK. Utöver ovanstående fanns även utställda 
bankgarantier om cirka 17,5 MSEK relaterade till pågående 
projekt. Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick 
per den 30 september 2012 till 5,1 MSEK. Därutöver fanns vid 
periodens slut outnyttjad checkräkningskredit om 1,6 MSEK.

De likvida medel som tillförs Bolaget genom förestående ny-
emission ska användas för återbetalning av konvertibelt lån om 
8,0 MSEK, det kortfristiga lån om 14,0 MSEK som upptogs i 
samband med förvärvet av Envipower AB samt för återbetalning 
av revers om 1,75 MSEK som utställts av säljarna av Envipo-
wer. Sammanlagt innebär detta att skulder om cirka 23,8 MSEK 
kommer att återbetalas efter att nyemissionen har slutförts.

Investeringar
Under 2011 uppgick koncernens investeringar till 2,2 MSEK, 
varav huvuddelen (1,5 MSEK) avsåg inventarier samt fordon 
och lokalförbättringar och finansierades med egna medel. Under 
perioden januari–september 2012 uppgick koncernens investe-
ringar till 0,2 MSEK och avsåg inventarier som finansierades 
med egna medel. Därutöver förvärvade Pilum per den 29 juni 
2012 samtliga aktier i Envipower AB (därefter namnändrat till 
Pilum Envipower AB). Köpeskillingen uppgick till 24,0 MSEK, 
varav 13,5 MSEK i likvida medel per tillträdesdagen, nyemit-
terade aktier i Pilum till ett värde om 8,75 MSEK samt en revers 
utställd av säljarna till ett belopp om 1,75 MSEK. Den kontanta 
delen av förvärvet har finansierats genom ett kortfristigt lån från 
Erik Penser Bankaktiebolag. Detta lån, samt reversen, kommer 
att återbetalas med likvida medel från förestående nyemission.

Styrelsen för Pilum har fattat beslut om investering i en ny 
panna för produktionsenheten i Strömsfors tillhörande dotter-

Eget kapital och skulder, KSEK 2012-09-30

KORTFRISTIGA SKULDER

Mot borgen –

Mot säkerhet 26 324

Blancokrediter1 68 312

Summa kortfristiga skulder 94 636

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Mot borgen –

Mot säkerhet 6 704

Blancokrediter2 3 990

Summa långfristiga skulder 10 694

Avsättningar 2 835

EGET KAPITAL

Aktiekapital 9 524

Övrigt tillskjutet kapital 101 840

Balanserat resultat –58 886

Periodens resultat –11 235

Summa eget kapital 41 243

Summa eget kapital och skulder 149 408
1 Icke räntebärande skulder i form av förskott från kunder, 
leverantörsskulder samt övriga kortfristiga skulder.
2 Icke räntebärande skulder i form av övriga långfristiga skulder samt 
uppskjuten skatteskuld.

bolaget Pilum Polyproject AB. Investeringen uppgår till cirka 2,5 
MSEK och avses finansieras genom leasing. Utöver detta finns 
inga väsentliga pågående eller planerade framtida investeringar. 

Redogörelse för kapitalbehov och finansiering
Det befintliga rörelsekapitalet är, enligt styrelsens bedömning, 
inte tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande 
tolvmånadersperioden. Underskottet i rörelsekapitalet för den 
kommande tolvmånadersperioden bedöms uppgå till cirka 18,8 
MSEK (baserat på upprättade försäljningsprognoser samt på 
koncernens nuvarande sammansättning). Ett underskott i lik-
vida medel uppstår i december 2012, främst till följd av förfall 
av kortfristiga lån.

Pilums verksamhet kräver god likviditet bland annat till följd av 
att kapitalbindningen vid genomförande av större projekt varierar 
över tid. Koncernbolagen behöver också kunna ställa ut bankga-
rantier till förmån för kund i större projekt, vilket ställer krav på 
en stark balansräkning. Under 2011 hade Pilum en svag orderin-
gång avseende anläggningsprojekt, vilket i kombination med låg 



24

Nettoskuldsättning, KSEK 2012-09-30

LIKVIDITET

A. Kassa –

B. Likvida medel 5 132

C. Lätt realiserbara värdepapper –

D. Summa likviditet (A)+(B)+(C) 5 132

E. Kortfristiga räntebärande fordringar –

KORTFRISTIGA RÄNTEBÄRANDE SKULDER

F. Kortfristiga bankskulder 24 734

G. Kortfristig del av långfristiga skulder 1 590

H. Andra kortfristiga skulder 8 000

I. Summa kortfristiga skulder (F)+(G)+(H) 34 324

J. Kortfristig nettoskuldsättning (I)–(E)-(D) 29 192

LÅNGFRISTIGA RÄNTEBÄRANDE SKULDER

K. Långfristiga banklån 6 704

L. Emitterade obligationer –

M. Andra långfristiga skulder –

N. Summa långfristiga skulder (K)+(L)+(M) 6 704

O. Nettoskuldsättning  ( J)+(N) 35 896

försäljning av produkter och komponenter under innevarande år 
har pressat resultatet under 2012. Resultatet har även påverkats 
negativt av lägre marginaler i vissa projekt samt ökade kostnader 
för finansiering. Låg försäljning har också påverkat kassaflödet 
negativt, vilket har lett till en ansträngd likviditet i koncernen. 

Styrelsens plan för att anskaffa erforderligt rörelsekapital för 
de kommande tolv månaderna är förestående nyemission, vil-
ken vid full teckning ger en likviditetsförstärkning om cirka 34,6 
MSEK efter avdrag för beräknade emissionskostnader. Emis-
sionslikviden beräknas vara Bolaget tillhanda i mitten av decem-
ber 2012. Det är styrelsens bedömning att de likvida medel som 
tillförs Bolaget genom nyemissionen är tillräckliga för att täcka 
de aktuella behoven under de kommande tolv månaderna. Av den 
emissionslikvid som inflyter till Bolaget avses cirka 23,8 MSEK 
användas för återbetalning av kortfristiga lån (för ytterligare in-
formation, se ovan under ”Eget kapital och skulder”).

Ett antal av Bolagets aktieägare har lämnat skriftliga teck-
ningsförbindelser att teckna sina respektive andelar av nyemissio-
nen. Därutöver har Bolaget erhållit kompletterande emissions-
garantier. Teckningsförbindelserna och emissionsgarantierna 

uppgår sammanlagt till cirka 30,9 MSEK, vilket motsvarar 80,0 
procent av emissionsbeloppet. Pilum har inte begärt att spärrade 
bankmedel eller annan säkerhet ska ställas för fullföljandet av 
åtaganden enligt teckningsförbindelser och garantiavtal. Styrel-
sen bedömer dock risken att de parter som lämnat tecknings-
förbindelser respektive ingått garantiavtal inte uppfyller sina 
åtaganden som mycket låg. Styrelsen för Pilum har dock ingen 
möjlighet att bedöma sannolikheten för att nyemissionen kan ge-
nomföras framgångsrikt och kan inte lämna någon sådan garanti. 
Om nyemissionen inte skulle bli fulltecknad eller endast delvis 
tecknad kan Bolaget komma att behöva söka annan finansiering, 
i första hand genom upptagande av lån eller omförhandling med 
kreditgivare och i andra hand genom omförhandling med kunder 
och leverantörer.

Tendenser
Marknaden för miljöförbättrande åtgärder – industriell miljövård 
– bedöms långsiktigt utvecklas positivt till följd av bland annat 
rådande och skärpta krav på EU-nivå för miljöfarliga utsläpp till 
luft, mark och vatten. Därutöver finns ekonomiska incitament 
för investeringar i teknologi för effektivisering av energiproces-
ser. I Sverige förväntas under de närmaste åren framförallt en 
betydande utbyggnad inom bioenergiområdet, med flertalet pla-
nerade nyanläggningar av kraftvärmeverk. De främsta riskerna 
för marknadens utveckling, ur Pilums perspektiv, består i en 
utdragen lågkonjunktur som kan komma att påverka industrins 
investeringsvilja negativt på kort sikt samt en stark svensk krona, 
vilket påverkar exportindustrin negativt och kan leda till att in-
vesteringar senareläggs.

Enligt Bolagets bedömning har Pilum generellt en god ställ-
ning på marknaden och upplevs som en kvalitetsleverantör inom 
sina respektive områden. Hittills under 2012 har koncernen haft 
en kraftig ökning av orderingången. Under perioden januari–sep-
tember 2012 uppgick orderingången till 210 MSEK, vilket var en 
ökning med 47 procent jämfört med motsvarande period under 
2011. Orderstocken per den 30 september 2012 uppgick till 164 
MSEK och förväntas kunna avräknas främst under 2013. För 
större projekt tar det normalt 3–6 månader innan orderingången 
påverkar omsättning och resultat.

Förvärvet av Envipower i juni 2012 utgör ett värdefullt kom-
plement till koncernens verksamhet genom att väsentligt öka 
omsättningen från eftermarknadstjänster, vilka är mindre kon-
junkturberoende än större anläggningsprojekt. Exklusive Envi-
power uppgick orderingången under januari–september 2012 till 
cirka 150 MSEK.

Affärsområde Rökgasrening, med dotterbolagen Pilum In-
dustrifilter AB och Pilum Envipower AB, uppvisar lönsamhet. 
Pilum Industrifilter AB minskade sin omsättning under perioden  
januari–september 2012 men har behållit projektmarginaler på 
tillfredsställande nivåer. 

Affärsområde Energiåtervinning & Vattenrening, med dot-
terbolagen Pilum Polyproject AB och Pilum Technologies AB, 
uppvisar förlust, främst relaterat till låg orderingång, obalanser i 
produktionen, sämre projektmarginaler i vissa projekt samt kost-
nader för utökade säljresurser. 

EGET KAPITAL, SKULDER OCH ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION
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EGET KAPITAL, SKULDER OCH ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION

Styrelsen för Pilum har fattat beslut om att Pilums verksamhet 
ska fokuseras till AO Rökgasrening, vilket innebär att verksam-
heterna inom AO Energiåtervinning & Vattenrening kommer 
att avyttras (se vidare nedan samt under punkten ”Fokusering av 
verksamheten” på sidan 22).

Utöver vad som anges ovan finns inga andra kända tendenser, 
osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtagan-
den eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på 
koncernens affärsutsikter.

Väsentliga händelser efter senaste 
rapportperiodens utgång
Efter balansdagen den 30 september 2012 har följande väsentliga 
händelser inträffat:

•	 Extra bolagsstämma den 19 november 2012 fattade beslut 
om förestående nyemission enligt styrelsens förslag från den 
1 november 2012.

•	 Styrelsen för Pilum har beslutat att Pilums verksamhet ska 
fokuseras till affärsområde Rökgasrening. Som en konse-
kvens av detta kommer verksamheterna inom affärsområde 
Energiåtervinning & Vattenrening att avyttras.

•	 Leif Lindberg har utsetts till ny VD och koncernchef från 
och med den 1 november 2012.

•	 I samband med strategiförändringar har även fattats beslut 
om vissa övriga förändringar avseende andra ledande 
befattningshavare och koncerngemensamma funktioner.

FINANSIELLA EFFEKTER AV STRATEGIFÖRÄNDRING
Beslutet att avyttra dotterbolaget Pilum Technologies AB fat-
tades av styrelsen i september 2012, vilket medför att bedömda 
förluster har redovisats som nedskrivningar i delårsrapporten för 
januari–september 2012. Koncernens rörelseresultat för denna 
period har därmed belastats med en engångspost om 5,6 MSEK 
avseende nedskrivning av goodwill och övriga koncernmässiga 
värden. I moderbolaget uppgick nedskrivning av aktier i dot-
terbolag till 13,1 MSEK.

Beslut har fattats om att avveckla verksamheten i Flen tillhö-
rande Pilum Polyproject AB. Avvecklingen beräknas vara slut-
förd i april 2013. Avvecklingskostnader kommer att belasta fjärde 
kvartalet 2012 med cirka 0,5 MSEK. Verksamheten i Flen har 
inte varit lönsam och den årliga förlusten har uppgått till cirka 
1,0 MSEK.

Koncerngemensamma funktioner kommer på sikt att reduce-
ras och erforderliga funktioner kommer att överföras till Borås, 
där koncernens huvudkontor kommer att placeras. Organisa-
tionsförändringarna i moderbolaget inklusive flytt av huvudkon-
toret beräknas ge minskade kostnader om cirka 4,0 MSEK per 
år. Kostnader för uppsägningslöner kommer att belasta fjärde 
kvartalet 2012 med cirka 1,4 MSEK samt första kvartalet 2013 
med cirka 0,5 MSEK.

För ytterligare information, se även delårsrapporten för januari 
–september 2012. Inga väsentliga förändringar har inträffat avse-
ende koncernens finansiella ställning eller ställning på markna-
den sedan avgivandet av delårsrapporten för januari–september 
2012 den 1 november 2012.

Anmärkningar från Bolagets revisor
Bolagets revisor har gjort en översiktlig granskning av Pilums 
delårsrapport för januari–september 2012. I granskningsrappor-
ten, som avgivits den 31 oktober 2012, lämnar revisorn följande 
kommentar under rubriken ”Upplysningar av särskild betydelse”: 
Vi vill fästa uppmärksamheten på vad som anges i delårsrapporten 
avseende redovisningsprinciper om att delårsrapporten har upprättats 
under antagande om fortsatt drift. Som framgår av delårsrapporten 
har bolaget behov av tillförande av kapital för att återbetala lån som 
upptogs i samband med förvärvet av ett dotterbolag och att stärka sitt 
rörelsekapital för fortsatt drift. Bolagets styrelse har framlagt förslag 
om nyemission för att finansiera återbetalning av lån och stärka lik-
viditeten för den löpande verksamheten.

Redovisningsprinciper
Koncernredovisningen upprättas i enlighet med International 
Financial Reporting Standards, IFRS.
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Aktiekapital och ägarförhållanden

Aktiekapital
Före nyemissionen uppgår aktiekapitalet till 9 524 494,90 SEK, 
fördelat på 95 244 949 aktier med ett kvotvärde om 0,10 SEK 
per aktie. Aktierna har ISIN-kod SE00 0142 7352. Samtliga ute-
stående aktier är fullt betalda och är av serie B. Det finns inga 
utgivna A-aktier. Pilums bolagsordning föreskriver att aktieka-
pitalet ska uppgå till lägst 6 500 000 SEK och högst 26 000 000 
SEK samt att antalet aktier ska uppgå till lägst 65 000 000 aktier 
och högst 260 000 000 aktier.

Vid bolagsstämma medför varje aktie en (1) röst. Aktieägare 
har normalt företrädesrätt till teckning av nya aktier, tecknings-
optioner och konvertibla skuldebrev i enlighet med aktiebo-
lagslagen, såvida inte bolagsstämman eller styrelsen med stöd 
av bolagsstämmans bemyndigande beslutar om avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt. Varje aktie ger lika rätt till andel i 
Bolagets tillgångar och vinst. Vid en eventuell likvidation av 
Bolaget har aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande 
till det antal aktier som aktieägaren innehar. Inga begränsningar 
föreligger avseende aktiernas överlåtbarhet. Aktierna i Pilum är 
inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, 
inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte heller förekom-
mit något offentligt uppköpserbjudande under innevarande eller 
föregående räkenskapsår.

Aktierna i Pilum har getts ut i enlighet med svensk lagstift-
ning och är denominerade i svenska kronor (SEK). Aktierna är 
registrerade i elektronisk form i enlighet med avstämningsförbe-
håll i bolagsordningen. Aktieboken förs av Euroclear, med adress 
Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Bemyndigande
På årsstämman den 14 maj 2012 erhöll styrelsen bemyndigande 
att, intill årsstämman 2013, vid ett eller flera tillfällen, med el-
ler utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av 

aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev. Betal-
ning ska kunna ske kontant, genom apport eller kvittning och 
villkoren ska vara marknadsmässiga. Bemyndigandet omfattar 
högst 14 000 000 aktier och ska främst användas för genomför-
ande av förvärv eller finansiering. 

I samband med förvärvet av Pilum Envipower AB i juni 2012 
nyttjades en del av bemyndigandet för emission av 10 542 169 
aktier som del av köpeskillingen till säljarna av detta bolag.

Teckningsoptioner
Pilum har tre utestående personaloptionsprogram riktade till sty-
relsen och anställda i koncernen. Totalt finns inom dessa program 
4 275 000 utestående personaloptioner som berättigar till teck-
ning av högst 4 606 550 nya aktier, vilket motsvarar en utspäd-
ningseffekt om sammanlagt 4,8 procent, beräknat på befintligt 
aktiekapital före nyemissionen. För information om tecknings-
tid och teckningskurs, se tabellen nedan. För information om 
styrelseledamöters och ledande befattningshavares innehav av 
teckningsoptioner, se sidorna 28–29. 

Vidare har de tidigare innehavarna av konvertibla skuldebrev i 
Bolaget erbjudits att teckna 3 000 000 teckningsoptioner enligt 
beslut på extra bolagsstämma den 19 november 2012. För ytter-
ligare information, se punkten ”Konvertibla skuldebrev” nedan. 
Dessa teckningsoptioner kan vederlagsfritt tecknas under pe-
rioden 29 november–14 december 2012. Vid antagande om full 
teckning av teckningsoptionerna samt därefter fullt utnyttjande 
av teckningsoptionerna för teckning av nya aktier i Bolaget, kan 
aktiekapitalet komma att öka med högst 300 000 SEK genom 
emission av högst 3 000 000 aktier, vilket motsvarar en utspäd-vilket motsvarar en utspäd-
ningseffekt om 3,1 procent beräknat på befintligt aktiekapital 
före förestående nyemission. Teckningskursen har fastställts till 
0,27 SEK och teckning av nya aktier kan ske från dagen för re-
gistrering av teckningsoptionerna t o m den 10 december 2013.

TECKNINGSOPTIONER

Serie
Antal utestående 

optioner
Ökning av 

aktiekapitalet
Ökning av 

antalet aktier Teckningskurs Teckningstid Utspädning1

2009/2012 1 000 000 111 000 1 110 000 0,98 2012-07-01 –2012-12-31 1,2%

2010/2013 1 370 000 153 440 1 534 400 1,72 2013-05-01 –2013-06-30 1,6%

2011/2012 1 905 000 196 215 1 962 150 1,56 2012-12-01 – 2013-12-31 2,1%

4 275 000 460 655 4 606 550 4,8%
1 Vid antagande om full teckning och beräknat på befintligt aktiekapital före nyemissionen.

Konvertibla skuldebrev
Med stöd av bemyndigande från årsstämman 2011 beslutade sty-
relsen den 29 mars 2012 om emission av konvertibla skuldebrev 
till ett sammanlagt nominellt värde om 8,0 MSEK riktat till ett 
begränsat antal investerare. Lånet upptogs för att säkra behovet 
av likviditet och stärka kapitalbasen i Bolaget i syfte att kunna 
möta kundernas krav på bankgarantier och betalningsvillkor, 
främst i internationella projekt. Enligt de ursprungliga villkoren 
löper lånet med en årlig ränta om 12 procent t o m den 30 sep-
tember 2013 och ger innehavarna rätt att vid fem tillfällen kvar-

talsvis konvertera skuldebreven till aktier till en kurs motsvarande 
20 procents rabatt på den genomsnittliga aktiekursen under fem 
handelsdagar före konverteringstillfället. Vid full konvertering 
innebär detta att aktiekapitalet kan öka med högst 800 000 SEK, 
vilket motsvarar en utspädningseffekt om 8,4 procent, beräknat 
på befintligt aktiekapital före nyemissionen.

I oktober 2012 har en överenskommelse träffats med samtliga 
innehavare av konvertibla skuldebrev enligt ovan. Överenskom-
melsen innebär att lånet kommer att återbetalas i sin helhet i för-
tid i samband med att förestående nyemission har slutförts, dock 
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senast den 31 januari 2013, samt att årsräntan under perioden 
fr o m 1 oktober 2012 till dess att lånet återbetalas höjs med tre 
procentenheter till 15 procent. Vidare innebär överenskommelsen 
att innehavarna avstår från rätten att konvertera skuldebreven till 
aktier i Bolaget, vilket innebär att inga nya aktier kan tillkomma 
till följd av konvertering. Innehavarna av de konvertibla skulde-
breven har därutöver erbjudits att vederlagsfritt teckna samman-
lagt högst 3 000 000 teckningsoptioner berättigande till teckning 
av nya aktier i Bolaget (se punkten “Teckningsoptioner” ovan).

Utdelningspolicy
Bolagets utdelningspolicy stipulerar en utdelning om 30 procent 
av vinsten, varvid det ska beaktas att erforderligt kapital finns för 
utveckling av verksamheten och att soliditeten inte ska under-
stiga 34 procent. Pilum har inte lämnat någon utdelning under 
de senaste åren och styrelsens bedömning är att utdelningsbara 
medel som kan komma att uppstå i verksamheten under de när-
maste åren sannolikt kommer att återinvesteras i verksamheten.

Eventuell utdelning beslutas av bolagsstämma efter förslag från 
styrelsen. Rätt till utdelning tillfaller den som vid av bolagsstäm-
man fastställd avstämningsdag är registrerad i den av Euroclear 
förda aktieboken. Eventuell utdelning ombesörjes av Euroclear, 
eller, för förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive 
förvaltares rutiner. Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear 
kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbe-
loppet och begränsas endast genom regler för preskription. Vid 
preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Inga särskilda 
regler, restriktioner eller förfaranden avseende utdelning förelig-
ger för aktieägare som är bosatta utanför Sverige.

Ägarförhållanden
Pilum har cirka 1 500 aktieägare. Bolagets tio största aktieägare 
enligt Euroclear framgår av tabellen nedan. För uppgift om sty-
relseledamöters och ledande befattningshavares aktieinnehav i 
Bolaget, se sidorna 28–29. Såvitt styrelsen för Pilum känner till 
föreligger inga aktieägaravtal eller andra överenskommelser eller 
motsvarande avtal mellan några av Bolagets aktieägare som syftar 
till gemensamt inflytande över Bolaget och som kan komma att 
leda till att kontrollen över Bolaget förändras.

I samband med Pilums förvärv av Envipower AB den 29 juni 
2012 erhöll säljarna av detta bolag sammanlagt 10 542 169 aktier 
i Pilum som del av köpeskillingen. Dessa aktier är föremål för 
överlåtelsebegränsning (s k lock-up), innebärande att säljarnas 
innehav får avyttras med en tredjedel vardera först efter att 12, 
18 respektive 24 månader har passerat från datumet för förvärvet.

Handel i Pilums aktier
Pilums aktier handlas på NASDAQ OMX First North under 
kortnamnet PIL B. Sista betalkurs den 31 oktober 2012 var 
0,59 SEK, motsvarande ett marknadsvärde om cirka 56,2 MSEK. 
Pilum anlitar sedan den 1 september 2012 Erik Penser Bankak-
tiebolag som s k likviditetsgarant med uppgift att löpande ställa 
köp- och säljkurser i aktien enligt vissa villkor, med syfte att skill-
naden (s k spread) mellan köp- och säljkurs inte ska överstiga en 
viss miniminivå. Avsikten med likviditetsgarantin är att främja 
likviditeten i aktien.

AKTIENS KURSUTVECKLING

STÖRSTA AKTIEÄGARE PER 2012-09-28

Ägare Antal aktier % av kapital

Provider Capital Sweden AB 11 783 120 12,38

Försäkrings AB Avanza Pension 5 303 686 5,57

Nordnet Pensionsförsäkring AB 3 833 131 4,02

Netfonds ASA 3 640 202 3,82

Sture Lennart Svenskog 3 333 333 3,50

Raging Bull Invest AB 2 526 916 2,65

Anda i Kovland AB 2 424 700 2,55

FEE i Allmänninge AB 2 424 699 2,55

Myrnäs Management AB 1 265 060 1,33

Datakonsult Christer Nilsson AB 1 100 000 1,15

Övriga aktieägare 57 600 102 60,48

Summa 95 244 949 100,00

DATA PER AKTIE 9 mån 2012 9 mån 2011 2011 2010

Resultat per aktie1 –0,13 0,05 0,02 –0,31

Eget kapital per aktie1 0,43 0,54 0,52 0,46

Utdelning per aktie1 – – – –

Antal aktier vid periodens slut 95 244 949 84 702 780 84 702 780 69 302 275

Genomsnittligt antal aktier under perioden 87 338 322 72 938 505 76 788 632 57 316 114
1 Beräknat före eventuell utspädning
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Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer

Styrelse
JOHAN HERNMARCK
Styrelseordförande sedan maj 2012. Invald i styrelsen i maj 2011.
Född 1956. Johan Hernmarck är grundare till Provider Capital Sweden AB 
som är största ägare i Pilum AB. Johan Hernmarck har tidigare grundat Pro-
vider Venture Partners AB. Johan Hernmarck är ledamot och ordförande i ett 
flertal företag. Därutöver driver Johan Hernmarck tre fritidsgårdar i Lettland 
via organisationen Hope. Innehav i Pilum: Johan Hernmarck är delägare i Pro-
vider Capital Sweden AB som äger 11 793 120 aktier i Pilum. Johan Hernmark 
innehar därutöver 500 000 aktier (eget innehav). Johan Hernmarck har inget 
innehav av teckningsoptioner eller konvertibler.

HANS MÖLLER
Styrelseledamot sedan maj 2010.
Född 1955. Hans Möller har lång erfarenhet av företagsfinansieringsfrågor, 
bland annat från Corporate Finance-verksamhet och som grundare till ett av de 
första Venture Capital-företagen i Sverige under 1980-talet, samt vid två tillfäl-
len som VD för publikt noterade bolag. Sedan 2005 fokuserar Hans Möller 
på egna investeringar, främst i tillväxtbolag. Innehav i Pilum: Hans Möller är 
delägare i Provider Capital Sweden AB som äger 11 793 120 aktier i Pilum. 
Hans Möller har inget innehav av teckningsoptioner eller konvertibler.

LARS RANSGART
Styrelseledamot sedan maj 2008.
Född 1939. Tekn lic. Lars Ransgart har drygt 15 års erfarenhet som konsult 
med fokus på strategi- och strukturfrågor i större och medelstora bolag. Lars 
Ransgart är numera huvudsakligen verksam som styrelseledamot i ett antal 
bolag. Lars Ransgart var styrelseordförande i Pilum AB under 2008–2012. 
Innehav i Pilum: 237 500 aktier och 425 000 teckningsoptioner. Lars Ransgart 
har inget innehav av konvertibler.

JAN SAMUELSSON
Styrelseledamot sedan maj 2012.
Född 1950. Civilekonom. Jan Samuelsson är verksam som konsult i eget bolag 
inom energisektorn. Han har lång erfarenhet från energisektorn i Sverige och 
har tidigare varit verksam bland annat som VD och koncernchef i Lunds En-
ergi och har varit förordnad av Regeringen som sakkunnig i energifrågor. Jan 
Samuelsson är också styrelseledamot av Rejlers AB (publ) och Stena Renew-
able AB. Innehav i Pilum: 5 000 aktier genom bolag. Jan Samuelsson har inget 
innehav av teckningsoptioner eller konvertibler.

ANNE ÅRNEBY
Styrelseledamot sedan maj 2012.
Född 1963. Civilekonom. Anne Årneby är VD för Rewir, som verkar inom va-
rumärkesstrategi, och medlem av koncernledningen i Intellecta. Dessförinnan 
var hon verksam som VD för McCann Worldgroup Sweden. Anne Årneby har 
tidigare även varit direktör och varumärkesansvarig för Telenor. Anne Årneby 
har inget innehav av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i Pilum.

ANNE ÅRNEBY

HANS MÖLLERJOHAN HERNMARCK

JAN SAMUELSSON LARS RANSGART
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Ledande befattningshavare
LEIF LINDBERG
VD och koncernchef sedan den 1 november 2012. 
Född 1959. MBA och ingenjör. Leif Lindberg är utbildad högskoleingenjör 
med energiteknisk inriktning. Han innehar även en Executive MBA samt 
mångårig internationell erfarenhet av projekt samt försäljning. Leif Lindberg 
har arbetat inom rökgasreningsområdet under mer än 15 år och är sedan mars 
2010 affärsområdeschef för Rökgasrening samt VD för Pilum Industrifilter AB. 
Innehav i Pilum: 300 000 aktier och 375 000 teckningsoptioner. Leif Lindberg 
har inget innehav av konvertibler.

PER FREDRIKSSON
Affärsområdeschef för Energiåtervinning & Vattenrening samt VD för Pilum 
Polyproject AB sedan februari 2012. 
Född 1962. Civilingenjör och MBA. Per Fredriksson har en bakgrund som VD 
för ett flertal bolag samt försäljningschef för större internationella anläggnings-
projekt inom energisektorn. Innehav i Pilum: 300 000 teckningsoptioner. Per 
Fredriksson har inget innehav av aktier eller konvertibler.

CARL BROGREN
CFO sedan oktober 2010.
Född 1968. Civilekonom. Carl Brogren anställdes i Pilum år 2010 och var 
dessförinnan verksam vid teknikkonsulten Grontmij. Carl Brogren har tidi-
gare arbetat inom bland annat Ramböll, Smallshops (7-Eleven) samt PwC och 
har lång erfarenhet av verksamhetsstyrning och rapportering. Innehav i Pilum: 
499 876 aktier, 375 000 teckningsoptioner samt 200 000 konvertibler. 

CARL BROGREN

LEIF LINDBERG PER FREDRIKSSON

Information om förändringar i koncernledningen
I samband med styrelsens beslut om en strategisk fokusering av koncernens 
verksamhet till affärsområdet Rökgasrening har Leif Lindberg utsetts till VD 
och koncernchef fr o m den 1 november 2012. Tidigare koncernchefen Jan Tör-
ner står till styrelsens förfogande t o m den 31 mars 2013 för att bland annat 
leda genomförandet av förestående nyemission samt ansvara för försäljningen 
av de dotterbolag och intressebolag som avses avyttras.

Som en konsekvens av att koncerngemensamma funktioner kommer att flyt-
tas till Borås kommer även CFO Carl Brogren att lämna koncernen. Carl Bro-
gren kommer att kvarstå i sin befattning till dess att ny CFO har rekryterats.
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Styrelseledamöters och ledande befattningshavares övriga uppdrag
Avslutade uppdrag som anges för respektive person avser uppdrag som avslutats inom de senaste fem åren.

JOHAN HERNMARCK

Befattning Företag Org nr Status

Styrelseledamot Provider Capital Sweden AB 556337-6200 Pågående

Styrelseordförande Provider Capital AB 556731-5295 Pågående

Styrelseordförande, VD Provider Venture Partners AB 556539-5646 Pågående

Styrelseledamot Provider Intressenter AB 556651-5622 Pågående

Styrelseordförande IT Provider Fund IV AB 556631-8431 Pågående

Styrelseordförande IT Provider Century Fund AB 556602-0763 Pågående

Styrelseordförande IT Provider Century Annex Fund AB 556730-4067 Pågående

Styrelseordförande Ankar Sweden AB 556876-8450 Pågående

Styrelseordförande Involve Holding AB 556631-2368 Pågående

Styrelseordförande Mobilaris AB 556579-0887 Pågående

Styrelseledamot Svenska Tracab AB 556528-1283 Pågående

Styrelseledamot Yubico AB 556720-8755 Pågående

Styrelseledamot, VD Danderyds Utvecklings AB 556300-0271 Avslutat

Styrelseledamot Danderyds Investment AB 556305-4112 Avslutat

Styrelseordförande CyPak AB 556574-6327 Avslutat

Styrelseledamot Iqube Holding AB 556676-0764 Avslutat

Styrelseledamot Lokal-TV Nätverket i Sverige AB 556606-8283 Avslutat

Styrelseledamot Payson AB 556646-2858 Avslutat

HANS MÖLLER

Befattning Företag Org nr Status

Styrelseordförande Provider Capital Sweden AB 556337-6200 Pågående

Styrelseordförande FormPipe Software AB 556668-6605 Pågående

Styrelseordförande, VD H. Möller & Co AB 556228-0668 Pågående

Styrelseordförande PublishMent AB 556641-7662 Avslutat

Styrelseordförande Forestlight Entertainment AB 556668-3933 Avslutat

Styrelseledamot 1,618 STRICT AB 556701-7933 Avslutat

Styrelseordförande Yoursongs Europe AB 556703-7311 Avslutat
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LARS RANSGART

Befattning Företag Org nr Status

Styrelseordförande Crown Asset Management AB 556678-3964 Pågående

Styrelseledamot Crown Intressenter Finland AB 556693-6844 Pågående

Styrelseordförande Metallvärden i Sverige AB (publ) 556710-2784 Pågående

Styrelseordförande Eurovironment AB 556601-3511 Pågående

Styrelseordförande GeoVista AB 556420-5192 Pågående

Styrelseordförande GeoVista i Luleå AB 556451-6978 Pågående

Styrelseledamot Sala Bly Fastigheter AB 556069-6113 Pågående

Styrelseledamot Varpstaden i Sala AB 556272-2925 Pågående

Styrelseledamot Falu Bildemontering & Skrothandel AB 556762-3193 Pågående

Styrelseordförande AirCut Technologies Harads AB 556631-3002 Pågående

Styrelseledamot Lars Ransgart Management AB 556386-8479 Pågående

Styrelseordförande Mirab Mineralresurser AB 556451-6010 Pågående

Styrelseordförande NeTel AB 556592-4056 Pågående

Styrelseledamot Projektledarhuset i Stockholm AB 556674-2325 Pågående

Styrelseledamot, VD ScandMar Property Developments AB 556695-1470 Pågående

Styrelseledamot Z-Skrot AB 556649-7847 Pågående

Styrelseledamot Crown Intressenter AB 556678-3972 Avslutat

Styrelseordförande Crown Nordic Management AB 556678-4251 Avslutat

VD ALS Sweden AB 556303-6895 Avslutat

Styrelseledamot ALS Scandinavia AB 556571-8318 Avslutat

Styrelseordförande Björn Grufman AB 556535-6473 Avslutat

Styrelseordförande Dalporfyr AB 556474-7284 Avslutat

Styrelseledamot Miab i Södertälje AB 556658-0097 Avslutat

JAN SAMUELSSON

Befattning Företag Org nr Status

Styrelseledamot, VD JS Advice AB 556869-1264 Pågående

Styrelseledamot Brittedals Elnät Ekonomisk förening 737000-0106 Pågående

Styrelseledamot Rejlerkoncernen AB 556349-8426 Pågående

Styrelseledamot Stena Renewable AB 556711-9549 Pågående

Styrelseordförande Värmeforsk ideell förening 819000-5804 Pågående

Styrelseledamot KFS Företagsservice AB 556423-7906 Avslutat

Styrelseledamot Svensk Energi ideell förening 802000-7590 Avslutat

Styrelseledamot Energigas Sverige Service AB 556081-9194 Avslutat

VD Lunds Energikoncernen AB (publ) 556100-9852 Avslutat

Styrelseledamot Modity Energy Trading AB 556643-4410 Avslutat
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ANNE ÅRNEBY

Befattning Företag Org nr Status

VD Rewir AB 556535-9816 Pågående

Styrelsesuppleant Årneby Advisory AB 556516-4000 Pågående

Styrelseledamot MRM Stockholm AB 556225-2600 Avslutat

Styrelseordförande Momentum Sverige AB 556579-1588 Avslutat

Styrelseledamot, VD McCann Nordic AB 556044-6881 Avslutat

Styrelseledamot, VD Nigredo AB 556582-4447 Avslutat

LEIF LINDBERG

Befattning Företag Org nr Status

VD KYOCERA UNIMERCO Tooling AB 556411-2463 Avslutat

Styrelseledamot, VD WILO Sverige AB 556012-4769 Avslutat

PER FREDRIKSSON

Befattning Företag Org nr Status

VD EagleBurgmann Sweden AB 556328-9825 Avslutat

CARL BROGREN

Befattning Företag Org nr Status

Styrelseledamot Grontmij International AB 556538-6173 Avslutat

Styrelseledamot Grontmij Energikonsult AB 556480-3673 Avslutat

Styrelseledamot Grontmij Teknikkonsult AB 556343-2953 Avslutat

Styrelseledamot Teldako Sundsvall AB 556609-4990 Avslutat

Styrelseledamot Grontmij Installationspartner AB 556124-7502 Avslutat

Styrelseledamot Grontmij Stockholm Konsult AB 556103-2276 Avslutat

Styrelsesuppleant Drottningholms Golfintressenters AB 556062-7605 Avslutat
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Övriga upplysningar om styrelsen 
och ledande befattningshavare
Styrelseledamöterna valdes på årsstämma den 14 maj 2012 för 
tiden intill årsstämman 2013. Inga särskilda överenskommelser 
finns med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra par-
ter enligt vilka styrelseledamöter eller ledande befattningshavare 
har valts eller tillsatts. Ingen av personerna har slutit avtal med 
Bolaget om förmåner efter det att uppdraget avslutats, med un-
dantag för sedvanliga avtalade avgångsvederlag och liknande för-
måner för ledande befattningshavare.

Ingen av Bolagets styrelseledamöter eller ledande befattnings-
havare har under de senaste fem åren, med undantag av vad som 
redovisas nedan, (i) dömts i bedrägerirelaterade mål, (ii) varit 
ställföreträdare i bolag som försatts i konkurs, likvidation (på 
grund av obestånd) eller genomgått företagsrekonstruktion (med 
de undantag som framgår nedan), (iii) varit föremål för ankla-
gelser eller sanktioner av myndigheter eller godkända yrkessam-
manslutningar eller (iv) ålagts näringsförbud eller förbjudits av 
domstol att ingå som medlem av ett bolags förvaltnings-, led-
nings- eller kontrollorgan. Vidare föreligger inga intressekonflik-
ter mellan styrelseledamöternas, verkställande direktörens eller 
annan ledande befattningshavares privata intressen och dessa 
personers förpliktelser gentemot Bolaget. Det förekommer inte 
heller några familjeband mellan dessa personer. 

Johan Hernmarck har varit styrelseledamot i Lokal-TV Nät-
verket i Sverige AB som försattes i konkurs år 2009. Konkursen 
är avslutad och Johan Hernmarck är inte misstänkt för något 
brott eller annan oegentlighet i anledning av konkursen. Vidare 
har Johan Hernmarck varit styrelseledamot i Svenska Tracab AB 
som försattes i konkurs år 2011 samt CyPak AB som försattes i 
konkurs år 2012. Konkurserna är pågående.

Hans Möller har varit styrelseordförande och verkställande di-
rektör i PublishMent AB som försattes i konkurs år 2008. Kon-
kursen är avslutad och Hans Möller är inte misstänkt för något 
brott eller annan oegentlighet i anledning av konkursen. Vidare 
har Hans Möller varit styrelseledamot i 1,618 STRICT AB som 
försattes i konkurs år 2011. Konkursen är pågående.

Anne Årneby har varit styrelseledamot och verkställande di-
rektör i Nigredo AB som försattes i konkurs år 2009. Konkursen 
är avslutad och Anne Årneby är inte misstänkt för något brott 
eller annan oegentlighet i anledning av konkursen.

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare nås 
genom kontakt med Pilums huvudkontor.

Ersättningar
För räkenskapsåret 2011 utgick arvode till styrelsens ledamöter 
om totalt 431 KSEK. 

I koncernens operativa ledningsgrupp ingår verkställande di-
rektör, ekonomichef samt affärsområdeschefer. Från och med den 
1 november 2012 består ledningsgruppen av tre personer. För 

räkenskapsåret 2011 utgick ersättning till VD ( Jan Törner) om 
1 117 KSEK, varav 278 KSEK utgjorde pensionskostnader. För 
övriga ledande befattningshavare (tre personer) utgick ersättning 
om 3 192 KSEK, varav 642 KSEK utgjorde pensionskostnader. 
Ingen bonus eller annan rörlig ersättning har utgått till VD i 
moderbolaget för 2011. Bonus till verkställande direktör i dot-
terbolag har utgått med 305 KSEK inklusive sociala kostnader. 
Bonus till övriga ledande befattningshavare har utgått med 375 
KSEK inklusive sociala kostnader. För verkställande direktör i 
moderbolaget respektive i dotterbolag gäller vid uppsägning en 
ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning från 
Bolagets sida utgår ett avgångsvederlag om 6 månadslöner att 
avräknas mot eventuell inkomst. Koncernen har inga utestående 
pensionsförpliktelser.

TECKNINGSOPTIONSPROGRAM
Pilum har tre utestående teckningsoptionsprogram riktade till 
styrelsen och anställda i koncernen. För ytterligare information 
om teckningsoptionerna, se avsnittet ”Aktiekapital och ägarför-
hållanden”. För information om styrelseledamöters och ledande 
befattningshavares innehav av teckningsoptioner, se sidorna 
28–29.

Bolagsstyrning
Med bolagsstyrning avses de regler och den struktur som byggs 
upp för att effektivt och kontrollerat styra och leda ett aktiebolag. 
Bolagsstyrningen i Pilum utgår från svensk lagstiftning, främst 
aktiebolagslagen, regelverket för NASDAQ OMX First North, 
andra regler som ges ut av relevanta organisationer samt de inter-
na riktlinjer och policies som Bolaget har upprättat och fastställt. 
Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) behöver i dagsläget inte 
tillämpas av bolag vars aktier handlas på NASDAQ OMX First 
North och är således inte obligatorisk för Pilum. Styrelsen för Pi-
lum håller sig underrättad om den praxis som utvecklas avseende 
Koden och avser att tillämpa de delar av Koden som styrelsen 
efterhand bedömer vara relevanta och rimliga för Bolaget och 
dess aktieägare.

Styrelsen har inte utsett några särskilda kommittéer för revi-
sions- och ersättningsfrågor. Styrelsen har gjort bedömningen 
att frågor avseende revision, risker i redovisningen och intern 
kontroll respektive riktlinjer för ersättning och andra anställ-
ningsvillkor för ledande befattningshavare med hänsyn till Bo-
lagets storlek lämpligast behandlas inom ramen för det normala 
styrelsearbetet och behandlas således av styrelsen i sin helhet.

Revisorer
Bolagets revisor är Deloitte AB, Hjälmaregatan 3, 211 18 Mal-
mö. Huvudansvarig revisor är Elna Lembrér Åström, som är 
auktoriserad revisor samt medlem i FAR och har varit revisor i 
Pilum sedan 1998.
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Legala frågor och kompletterande information

Bolagsinformation och legal struktur
Pilum AB (publ), org nr 556556-8325, inregistrerades vid Bo-
lagsverket den 8 juni 1998 och registrerades under nuvarande 
firma den 20 februari 2007. Bolagets associationsform är aktiebo-
lag och dess verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551). 
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län. 
Adressen till Bolagets huvudkontor är Kanalvägen 5 A, 2 tr, 
194 61 Upplands Väsby. Telefonnumret är 08-591 124 10.

Pilum är moderbolag till fyra helägda dotterbolag samt två del-
ägda intressebolag enligt följande:

Bolag Org nr Säte Ägarandel

Pilum Polyproject AB 556140-5084 Norrköping 100%

Pilum Technologies AB 556317-9604 Malmö 100%

Pilum Industrifilter AB 556754-8556 Stockholm 100%

Pilum Envipower AB 556750-6869 Gävle 100%

Polyproject Asia AB 556686-6264 Stockholm 50%

HyHeat AB 556485-7786 Stockholm 32,7%

Väsentliga avtal
Nedanstående avtal med tredje man bedöms vara av väsentlig 
betydelse för Koncernen.

AVTAL OM LEVERANS AV ANLÄGGNINGAR
Pilum har tecknat ett flertal avtal om leverans för de olika an-
läggningar som ska uppföras för olika kunders räkning. Sådana 
kunder är exempelvis privata och kommunala bolag. Avtalen 
innehåller sedvanliga bestämmelser om leverans, prestanda, be-
siktning, betalning och överlämning. Avtalen innehåller också 
vanligtvis bestämmelser om viten vid försening samt skade-
ståndsansvar vid olika situationer. 

KREDIT- OCH DERIVATAVTAL
Pilumkoncernen har kreditfaciliteter hos Swedbank om cirka 50 
MSEK (se vidare avsnittet ”Eget kapital, skulder och övrig finan-
siell information”). I sådana fall leveranser av material till Pilums 
tillverkning kommer ligga vid en tidpunkt längre fram kan Pilum 
komma att hantera sådana risker med finansiella instrument, ex-
empelvis såsom att köpa eller sälja utländsk valuta på termin eller 
köpa CFD-instrument för till exempel rostfritt stål för att på så 
vis uppnå en mer förutsebar resultatpåverkan. Vidare valutasäkrar 
Pilum delar av sitt valutaflöde i Euro via terminskontrakt.

HYRESAVTAL
Pilum hyr lokaler enligt hyresavtal ingångna på sedvanliga villkor.

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL
Den 29 juni 2012 ingicks ett aktieöverlåtelseavtal avseende samt-
liga aktier i Pilum Envipower AB, tidigare Envipower AB, vilka 

aktier tillträddes av Pilum samma dag. Köpeskillingen erlades (i) 
kontant; (ii) genom revers; samt (iii) genom nyemitterade aktier 
i Pilum. Vidare innehåller avtalet bestämmelser om tilläggsköpe-
skilling för de två efterföljande åren räknat från tillträdesdagen 
och som baseras på Pilum Envipowers AB resultat. Se vidare ned-
an under punkten ”Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden”.

Transaktioner med närstående
Styrelseledamoten Lars Ransgart har erhållit arvode om cirka 
102 000 SEK för internt strategi- och utvecklingsarbete samt 
arbete med prospektet i anledning av förestående nyemission. 
Båda uppdragen har slutfakturerats och är protokollförda av  
Pilums styrelse. Utöver ovanstående har inga transaktioner med 
närstående ägt rum sedan utgången av räkenskapsåret 2011.

Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden
Det pågår tvist i anledning av förvärvet av Pilum Envipower AB. 
Tvisten avser en av de totalt tio säljarna av Pilum Envipower AB 
och avser bedrivande av konkurrerande verksamhet av den aktu-
ella säljaren och omfattar dels ett skadeståndsrättsligt förfarande, 
dels ett arbetsrättsligt förfarande. Pilum har därvid krävt säljaren 
på återfående av en köpeskilling om cirka 640 000 SEK. Tvisten 
befinner sig i ett inledningsskede och det går vid detta prospekts 
upprättande inte att avgöra utgången av tvisten.

Vidare föreligger en tvist mellan LKAB och Pilum Industri-
filter AB beträffande framför allt ändrings- och tilläggsarbeten 
samt hinder som föranlett en väsentlig förändring av förutsätt-
ningarna för entreprenaden ”Dammutsug, Narvik” som LKAB 
uppdragit åt Pilum Industrifilter AB att utföra. Pilum Industri-
filter AB har en förfallen fordran på LKAB på totalt 3 129 642 
SEK, varav 563 000 SEK anses otvistigt enligt Pilum Industri-
filter AB. Stämningsansökan är inlämnad hos Luleå Tingsrätt.

Utöver vad som anges ovan är Bolaget inte, och har under de 
senaste tolv månaderna inte varit, part i något rättsligt förfarande 
eller skiljeförfarande som haft eller kan komma att få betydande 
effekter för Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. Bola-
get känner inte till något rättsligt förfarande som skulle kunna 
uppkomma och som därvid skulle kunna få betydande effekt på 
Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.

Immateriella rättigheter
REGISTRERADE VARUMÄRKEN
Pilum Technologies AB har ett registrerat s k Gemenskapsvaru-
märke, ”HYCO”, och Pilum Polyproject AB innehar de registre-
rade varumärkena ”OILSEP”, ”CONTSEP” och ”METASEP”.

PATENT
Pilum Polyproject AB innehar ett flertal patent avseende av-
skiljningskassett, vätskefiltreringsanordning, sedimentering och 
filtrering i Sverige, USA, Indonesien och Malaysia. Pilum är inte 
beroende av något av dessa patent för sin verksamhet och inget 
patent bedöms ha väsentlig betydelse för Bolagets finansiella 
ställning eller lönsamhet.
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LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION

TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH EMISSIONSGARANTIER

Aktieägare/Extern garant Teckningsförbindelse, SEK Emissionsgaranti, SEK Totalt åtagande, SEK Ersättning, SEK

Provider Capital Sweden AB1 4 776 214 – 4 776 214 –

Johan Hernmarck2 202 500 – 202 500 –

Lars Ransgart2 96 187 – 96 187 –

Leif Lindberg2 121 500 – 121 500 –

Carl Brogren2 161 960 – 161 960 –

Tibia Konsult AB3 – 20 000 000 20 000 000 1 600 000

Erik Penser Bankaktiebolag4 – 4 000 000 4 000 000 320 000

Aprima Holding AB5 – 1 500 000 1 500 000 120 000

Summa 5 358 361 25 500 000 30 858 361 2 040 000

Andel av emissionen 13,9% 66,1% 80,0%
1 Biblioteksgatan 11, 7 tr, 111 46 Stockholm.
2 Nås genom kontakt med Bolaget.
3 c/o Midway Holding AB, Gustav Adolfs Torg 47, 211 39 Malmö.
4 Box 7405, 103 91 Stockholm.
5 Norsuddsgatan 4, 553 03 Jönköping.

Försäkringar
Koncernen innehar, sammanfattningsvis, ett försäkringsskydd 
som bedöms som tillräckligt med avseende på den verksamhet 
som Pilum bedriver och dess omfattning. Detaljer om de olika 
försäkringsdelarna följer nedan.

FÖRETAGSFÖRSÄKRING
Pilum har tecknat en allmän företagsförsäkring hos Allied 
World, AXIS samt Lloyd.

VD- OCH STYRELSEFÖRSÄKRING
Pilum innehar en claims made-försäkring utställd av Lloyds.

BROTT OCH DATABROTT
Pilum har tecknat försäkring avseende brott och databrott med 
Chartis som försäkringsbolag.

Miljöfrågor
Vissa delar av koncernen bedriver miljöfarlig verksamhet. Verk-
samheten i dotterbolaget Pilum Technologies AB är tillstånds-
pliktig vad avser viss ytbehandling av rostfritt material (vilket 
tillstånd innehas). Verksamheten i dotterbolaget Pilum Polypro-
ject AB är tillståndspliktig avseende utsläpp av de miljö- och 
hälsofarliga ämnena aceton och styren. Bolagets utsläpp ligger 
klart under de gränsvärden som relevant myndighet anvisat. Vi-
dare lämnas en årlig miljörapport till Naturvårdsverket. Miljö-

rapporten för verksamhetsåret 2011 återger inga väsentliga bris-
ter eller andra förhållanden som ger anledning till anmärkning.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier
I samband med förestående nyemission har Pilum erhållit teck-
ningsförbindelser från ett antal aktieägare, däribland största ak-
tieägaren Provider Capital Sweden AB samt styrelseledamöter 
och medlemmar av koncernledningen. Teckningsförbindelserna 
motsvarar sammanlagt cirka 13,9 procent av emissionsbelop-
pet. Därutöver har vissa parter utställt emissionsgarantier mot-
svarande sammanlagt cirka 66,1 procent av emissionsbeloppet. 
Teckningsförbindelser och emissionsgarantier motsvarar därmed 
sammanlagt cirka 30,9 MSEK eller 80,0 procent av emissions-
beloppet. För en sammanställning av teckningsförbindelser och 
garantiåtaganden, se tabellen nedan. Tidigare innehavare av kon-
vertibla skuldebrev (se vidare sidan 26) ingår inte bland de parter 
som ingått garantiavtal med Bolaget.

För teckningsförbindelserna utgår ingen ersättning. För garan-
tiåtaganden utgår ersättning om 8,0 procent av garanterat belopp, 
vilket totalt motsvarar ersättning om cirka 2,0 MSEK. Pilum 
har inte begärt att spärrade bankmedel eller annan säkerhet ska 
ställas för fullföljandet av åtaganden enligt teckningsförbindelser 
och garantiavtal. Teckningsförbindelser har undertecknats under 
perioden 22–29 oktober 2012 och garantiavtal har undertecknats 
under perioden 26–31 oktober 2012.
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Intressen och eventuella intressekonflikter 
relaterade till erbjudandet
Ett antal befintliga aktieägare har genom teckningsförbindelser 
åtagit sig att teckna aktier i förestående nyemission. Ingen ersätt-
ning utgår till aktieägarna för dessa teckningsåtaganden. Därut-
över har ett antal parter utställt emissionsgarantier, för vilka viss 
ersättning utgår. Utöver ovanstående parters intresse att förestå-
ende nyemission kan genomföras framgångsrikt, samt avseende 
övriga emissionsgaranter att avtalad ersättning utbetalas, finns 
inga ekonomiska eller andra intressen i nyemissionen.

Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare till Bolaget 
samt agerar emissionsinstitut i samband med nyemissionen. Ad-
vokatfirman DLA Nordic är legal rådgivare till Bolaget i sam-
band med nyemissionen. Erik Penser Bankaktiebolag och Advo-
katfirman DLA Nordic erhåller en på förhand avtalad ersättning 
för utförda tjänster i samband med förestående nyemission. Erik 
Penser Bankaktiebolag har därtill lämnat ett kortfristigt lån om 
14,0 MSEK till Bolaget, vilket avses återbetalas med del av den 
likvid som Bolaget erhåller genom nyemissionen. Erik Penser 
Bankaktiebolag är även part i emissionsgarantiavtal med Bolaget. 
Utöver vad som anges ovan har Erik Penser Bankaktiebolag och 
Advokatfirman DLA Nordic inga ekonomiska eller andra intres-
sen i nyemissionen.

Det bedöms inte föreligga några intressekonflikter mellan par-
terna som enligt vad som anges ovan har ekonomiska eller andra 
intressen i nyemissionen.

LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION

Tillhandahållande av handlingar
Följande handlingar kommer under prospektets giltighetstid att 
finnas tillgängliga för inspektion i elektronisk form på Bolagets 
webbplats, www.pilum.se:

•	 Bolagsordning för Pilum AB (publ)
•	 Årsredovisning 2011 inklusive revisionsberättelse
•	 Delårsrapport för januari–september 2012
•	 Föreliggande prospekt

På webbplatsen finns även reviderade årsredovisningar avseende 
tidigare räkenskapsår samt delårsrapporter tillgängliga, samt do-
kument och information relaterade till bolagsstyrning m m.
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Skattefrågor i Sverige

Nedan sammanfattas vissa svenska skattefrågor som aktualiseras med anledning av nyemissionen för aktieägare samt för innehavare av teck-
ningsrätter och BTA som är obegränsat skattskyldiga i Sverige (om inte annat anges). Sammanfattningen är baserad på nu gällande lagstiftning 
och är avsedd endast som generell information för den tid då aktier, teckningsrätter respektive BTA är upptagna till handel på NASDAQ OMX 
First North. 

Sammanfattningen behandlar inte:
•	 situationer då värdepapper innehas som lagertillgång i näringsverksamhet,
•	 situationer då värdepapper innehas av kommandit- eller handelsbolag,
•	 situationer då värdepapper förvaras på ett investeringssparkonto,
•	 de särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) och utdelning i bolagssektorn som 

kan bli tillämpliga då investeraren innehar värdepapper i Bolaget som anses vara näringsbetingade (skattemässigt),
•	 utländska företag som bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige, eller
•	 utländska företag som har varit svenska företag.

Särskilda skatteregler gäller vidare för vissa företagskategorier. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild innehavare av värdepapper 
beror delvis på dennes speciella situation. Varje aktieägare och innehavare av teckningsrätter och BTA bör rådfråga oberoende skatterådgivare 
om de skattekonsekvenser som nyemissionen kan medföra för dennes del, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och dubbelbe-
skattningsavtal.

Allmänt
FYSISKA PERSONER 
För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige 
beskattas kapitalinkomster såsom räntor, utdelningar och kapi-
talvinster i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i inkomstslaget 
kapital är 30 procent.

Kapitalvinst respektive kapitalförlust vid avyttring av aktier 
och andra delägarrätter beräknas som skillnaden mellan för-
säljningsersättningen, efter avdrag för försäljningsutgifter, och 
omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet för samtliga aktier 
av samma slag och sort läggs samman och beräknas gemensamt 
med tillämpning av genomsnittsmetoden. BTA anses därvid inte 
vara av samma slag och sort som de befintliga aktierna i Bolaget 
förrän beslutet om nyemissionen registrerats hos Bolagsverket. 
Vid försäljning av aktier i Bolaget får alternativt schablonme-
toden användas. Denna metod innebär att omkostnadsbeloppet 
får bestämmas till 20 procent av försäljningsersättningen efter 
avdrag för försäljningsutgifter.

Kapitalförlust på aktier och andra marknadsnoterade delägar-
rätter i Bolaget (t ex teckningsrätter och BTA) får dras av fullt ut 
mot skattepliktiga kapitalvinster som uppkommer samma år dels 
på aktier, dels på andra marknadsnoterade delägarrätter (dock 
inte andelar i investeringsfonder som innehåller endast svenska 
fordringsrätter, s k räntefonder). Av kapitalförlust som inte dra-
gits av genom nu nämnda kvittningsmöjlighet medges avdrag i 
inkomstslaget kapital med 70 procent av förlusten.

Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges re-
duktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet 
samt fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Skattere-
duktionen medges med 30 procent av den del av underskottet 

som inte överstiger 100 000 SEK och med 21 procent av det 
återstående underskottet. Underskott kan inte sparas till senare 
beskattningsår. 

För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige 
innehålls preliminär skatt på utdelningar med 30 procent. Den 
preliminära skatten innehålls normalt av Euroclear eller, beträf-
fande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren.

AKTIEBOLAG 
För aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive skattepliktiga ka-
pitalvinster och utdelningar, i inkomstslaget näringsverksamhet. 
Skattesatsen är 26,3 procent. Beräkning av kapitalvinst respektive 
kapitalförlust sker på samma sätt som för fysiska personer enligt 
vad som beskrivits ovan.

Avdrag för avdragsgill kapitalförlust på aktier och andra del-
ägarrätter medges endast mot skattepliktiga kapitalvinster på ak-
tier och andra delägarrätter. Om en kapitalförlust inte kan dras 
av hos det företag som gjort förlusten, kan den samma år dras 
av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägar-
rätter hos ett annat företag i samma koncern, om det föreligger 
koncernbidragsrätt mellan företagen och båda företagen begär 
det för ett beskattningsår som har samma deklarationstidpunkt 
eller som skulle ha haft det om inte något av företagens bok-
föringsskyldighet upphör.1 Kapitalförlust på aktier och andra 
delägarrätter som inte har kunnat utnyttjas ett visst år, får sparas 
(hos det aktiebolag som haft förlusten) och dras av mot skatte-
pliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter under 
efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. Särskilda 
skatteregler kan vara tillämpliga på vissa företagskategorier eller 
vissa juridiska personer, exempelvis investmentföretag.

1 Dessa bestämmelser trädde i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på beskattningsår som börjar efter den 31 januari 2012. Bestämmelserna ska även tillämpas 
när ett av företagen har ett förlängt räkenskapsår som avslutas efter den 31 december 2012 eller ett förkortat räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under 
2012. I de fall tidigare bestämmelser ska tillämpas gäller att för att en kapitalförlust ska kunna dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra del- 
ägarrätter hos ett annat företag i samma koncern, krävs att koncernbidragsrätt föreligger mellan företagen och att båda företagen begär det vid samma års taxering.
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Utnyttjande och avyttring av teckningsrätter 
UTNYTTJANDE AV TECKNINGSRÄTTER 
Om aktieägare i Bolaget utnyttjar erhållna teckningsrätter för 
förvärv av nya aktier utlöses ingen beskattning. 

AVYTTRING AV TECKNINGSRÄTTER 
Aktieägare som inte önskar utnyttja sin företrädesrätt att delta 
i nyemissionen kan avyttra sina teckningsrätter. Teckningsrät-
terna kommer att tas upp till handel på NASDAQ OMX First 
North. Vid avyttring av teckningsrätter ska skattepliktig kapi-
talvinst beräknas. Teckningsrätter som grundas på aktieinnehav 
i Bolaget anses anskaffade för noll SEK. Schablonmetoden får 
inte användas för att bestämma omkostnadsbeloppet i detta fall. 
Hela försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter 
ska således tas upp till beskattning. Omkostnadsbeloppet för de 
ursprungliga aktierna påverkas inte. En teckningsrätt som var-
ken utnyttjas eller säljs och därför förfaller anses avyttrad för 
noll SEK. Eftersom teckningsrätter förvärvade på nu angivet sätt 
anses anskaffade för noll SEK, uppkommer därvid varken en ka-
pitalvinst eller en kapitalförlust.

För den som köper eller på liknande sätt förvärvar tecknings-
rätter i Bolaget utgör vederlaget omkostnadsbelopp för dessa. Ut-
nyttjande av teckningsrätter för teckning av aktier utlöser ingen 
beskattning. En andel av teckningsrätternas omkostnadsbelopp 
ska medräknas vid beräkning av aktiernas omkostnadsbelopp. 
Avyttras istället teckningsrätterna utlöses kapitalvinstbeskatt-
ning. Omkostnadsbeloppet för teckningsrätter beräknas enligt 
genomsnittsmetoden. Schablonmetoden får användas för mark-
nadsnoterade teckningsrätter förvärvade på nu angivet sätt. En 
teckningsrätt som varken utnyttjas eller säljs och därför förfaller 
anses avyttrad för noll SEK.

Avyttring av BTA
En avyttring av BTA föranleder kapitalvinstbeskattning enligt 
ovan. 

SKATTEFRÅGOR I SVERIGE

Aktieägare och innehavare av delägarrätter som är 
begränsat skattskyldiga i Sverige
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som 
erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag uttas normalt 
svensk kupongskatt. Detsamma gäller vid utbetalning från ett 
svenskt aktiebolag i samband med bland annat inlösen av aktier 
och återköp av egna aktier genom ett förvärvserbjudande som 
har riktats till samtliga aktieägare eller samtliga ägare till aktier 
av ett visst slag. Skattesatsen är 30 procent. Kupongskattesatsen 
är dock i allmänhet reducerad genom dubbelbeskattningsavtal. I 
Sverige verkställer normalt Euroclear eller, beträffande förvaltar-
registrerade aktier, förvaltaren avdrag för kupongskatt. 

Aktieägare och innehavare av andra delägarrätter som är be-
gränsat skattskyldiga i Sverige – och som inte bedriver verksam-
het från fast driftställe i Sverige – kapitalvinstbeskattas normalt 
inte i Sverige vid avyttring av aktier eller andra delägarrätter. Ak-
tieägare respektive innehavare av andra delägarrätter kan emel-
lertid bli föremål för beskattning i sin hemviststat. 

Enligt en särskild regel blir dock fysiska personer som är be-
gränsat skattskyldiga i Sverige föremål för kapitalvinstbeskatt-
ning i Sverige vid avyttring av aktier och andra delägarrätter i 
Bolaget, om de vid något tillfälle under det kalenderår då avytt-
ringen sker eller under de föregående tio kalenderåren har varit 
bosatta i Sverige eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämplig-
heten av regeln är dock i flera fall begränsad genom dubbelbe-
skattningsavtal.



Adresser

Moderbolag/huvudkontor
PILUM AB (PUBL)
Kanalvägen 5 A, 2 tr
194 61 Upplands Väsby

Telefon: 08-591 124 10
E-post: info@pilum.se
www.pilum.se

Finansiell rådgivare 
och emissionsinstitut
ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG
Box 7405
SE-103 91 Stockholm

Besöksadress: Biblioteksgatan 9
Telefon: 08-463 80 00
E-post: info@penser.se
www.penser.se

Legal rådgivare
ADVOKATFIRMA DLA NORDIC KB
Box 7315
103 90 Stockholm

Besöksadress: Kungsgatan 9
Telefon: 08-701 78 00
E-post: contact@dlanordic.se
www.dlanordic.se

Revisorer
DELOITTE AB
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