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Sammanfattning
Denna sammanfattning är endast en introduktion till Memorandumet. För ett genomtänkt beslut bör en
investerare läsa hela Memorandumet och särskilt begrunda kapitlet Riskfaktorer.

Erbjudandet i sammandrag
Emissionen riktar sig till investerare som är intresserad av att investera i EfficaxEnergy AB.
Antal emitterade aktier: 1200 (högst)
Emissionsbelopp kronor: 1 224 000 (högst)
Teckningskurs: 1020 kronor per aktie av (Aktiekapital 50 kr, överkursfond 968 kr)
Teckningstid Teckningstid 1 september – 1 oktober 2013
Preliminär likviddag: 3 bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota
Minsta teckningspost: 50 aktier per post, 51 000 kr (teckna gärna fler poster)
Ökning av aktiekapitalet: 54 000 SEK (högst)
*Pre-Money värdering: 7 000 000 SEK.

Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Styrelsen har även rätt att avbryta emissionen fram tills
den registreras, varvid inbetald teckningslikvid återbetalas.

Affärskonceptet i sammandrag
Bakgrunden till projektet är ett 5-årigt forskningsprojekt på LTH i Lund där forskare tagit fram ett ”retro-
fitting” solvärmesystem, med syftet att göra solvärme mer kostnadseffektivt. Det som är unikt med
projektet är att systemet använder den befintliga varmvattenberedaren som ackumulatortank. Detta
gör att både komponentkostnaden och installationskostnaden kan minskas, resulterande i en minskning
av investeringskostnaden på 30-40% för slutkunden.

Solvärmesystemet är testat och verifierat i lab och i pilotinstallationer hos slutkunder. Nästa steg är att
optimera systemet utifrån tillverkningskostnad, komponentkostnad, monteringstid, kvalitet m.m. Därför
görs en omkonstruktion med avseende på dessa parametrar, och för detta behövs kapital.

Marknaden i Sverige består av ca 600.000 småhus, motsvarande 11 miljarder kronor i
marknadspotential. Den största potentialen är dock internationell. Bäst lönsamhet fås på marknader
med hög solinstrålning och höga energipriser. Exempel på detta är Sydafrika, där vi redan har
förfrågningar om 10.000 enheter.

Riskfaktorer i sammandrag
Marknadens efterfrågan av Bolagets produkter är svår att bedöma och Bolagets förmåga att möta
marknadens krav är i sig en riskfaktor. Vidare är bolaget i en utvecklingsfas, vilken alltid är osäker och
kan komma att dra ut på tiden eller fördyras.

Om Bolagets behov av konsolidering, likviditet och kapital för fortsatt utveckling inte är tillgodosett i
framtiden kan en aktieutdelning komma minskas jämfört med planen eller helt utebli. Någon garanti
avseende den framtida kursutvecklingen för Efficax aktie kan inte ges och omsättningen i Efficax-aktien
kan komma bli begränsad. Specifika ytterligare risker för bolaget omfattar bland anant osäkerheter i
efterfrågan och tillverkningskostnad, försenad utveckling, svagt IP-skydd, nyckelpersoner lämnar bolaget
med mera.
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Bakgrund och motiv
Detta memorandum avser att presentera emissionen och finansieringen som tillför Bolaget de
ekonomiska resurser som bedöms nödvändiga för att uppnå Bolagets delmål under perioden. Bolagets
rörelsekapital är i dagsläget inte tillräckligt för behovet den närmaste 6-månadersperioden.

Kapitalets användning
Emissionens likvid kommer att användas till:

 Konsultkostnader i samband med konstruktionen av nästa generation av SolarFlex
 Produktionen av provserie av Solarflex
 Införsäljning av produkten
 Immaterialrättskostnader

Entreprenörer
Bolaget grundades av forskarna Ricardo Bernardo och Henrik Davidsson tillsammans med den erfarne
solentreprenören Stefan Larsson. Senare kom även Lunds Universitets Innovationssystem AB (LUIS) in i
ägarbilden samt den rekryterade VD:n och entreprenören Erik Andersson. Ricardo & Henrik forskar på
Energi- och Byggnadsdesign vid LTH i Lund. VD Erik Andersson har drivit flera innovationsprojekt, bl.a.
Tenroc Technologies som vann Venture Cup väst 2010. Erik äger och driver Red Lion Holding AB som
utför konsulttjänster inom affärsutveckling samt en mindre investeringsverksamhet. Han sitter också i
styrelsen för SoundRacer AB. Ordförande Christer Tånnander har lång branscherfarenhet från ledande
positioner i industrin, senast som VD för värmeväxlartillverkaren Heatex AB med 200 MSEK i omsättning.

Dessutom har vi ett etablerat samarbete med Solrike Energi AB, med 25 års erfarenhet av
solenergissystem, både som återförsäljare och installatör. Teamet kännetecknas av en bred kompetens
inom teknik, affärsutveckling, marknad och branschkunskap.

Bakgrund
EfficaxEnergy startades 2011 av forskarna för att kommersialisera forskningsresultaten inom
energieffektiviseringsåtgärder i fastigheter. Områdena var både solvärme, ventilation och återvinning av
energin i avloppsvatten. Efter marknadsundersökningar fokuserades arbetet mot solvärmesystemet som
Ricardo Bernardo var upphovsman till genom sitt doktorandprojekt. Forskarna behövde stöd för
marknads- och affärsutvecklingen och LU Innovation System AB kom in som delägare. Under 2012 togs
prototyper fram och den första installerades utan kostnad. Därefter har 2 pilotinstallationer installerats.
VD Erik Andersson rekryterades i slutet på 2012. Connects Språngbräda genomfördes under våren 2013.
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Vision, Affärsidé, Mål och Affärsmodell
Vision
Efficax Energy strävar att inom 10 år ha sparat in energi som motsvarar minst 1 kärnkraftverk.

Affärsidé
Efficax Energy AB utvecklar och erbjuder en patentsökt produkt som effektiviserar solvärmesystem för
varmvattenuppvärmning i småhus, och minskar investeringskostnaden med 30-40% jämfört med
traditionella solvärmesystem. Denna produkt kallas för SolarFlex.

Produkten är inte tekniskt avgränsad till solvärmesystem utan kan användas för att ansluta andra
kompletterande värmekällor, t.ex. en vattenmantlad vedkamin, till en ny eller befintlig
varmvattenberedare. Efficax fokuserar dock på solvärmesystem för tillfället.

I första hand siktar vi på att bli teknikleverantör till distributörer och installatörer internationellt. Det är
internationellt som den stora marknaden finns och för att uppnå skalbarhet och en snabb väg till
marknad bedöms en affärsmodell som bygger på att vara teknikleverantör det mest lönsamma. I andra
hand erbjuder vi en paketlösning till VVS-, solvärme- och värmepumpsinstallatörer. Det är en fysisk
produkt innehållandes vår patentsökta Solarflex-enhet och solfångare.

Efficax avser att erbjuda finansieringslösningar i samarbete med finansbolag där hushållet kan få en låg,
fast månadskostnad istället för en högre initial investeringskostnad.

Mål
Bolaget har fastlagt tre målområden vilka skall vara styrande för företagets strategiska utveckling mot
den fastlagda visionen.

Marknadsmål
Efficax Energy ska under 2014 ha installerat minst 12 kompletta system och sålt licenser motsvarande
minst 1500 enheter.

Finansiella mål
Efficax ska i en stabil fas uppnå en vinstmarginal på minst 20%.

Kundrelationsmål
Efficax Energy ska ha inlett samarbete med minst 2 licenstagare vid slutet av 2014.

Affärsmodell/affärssystem
I första hand siktar vi på att bli teknikleverantör till distributörer och installatörer internationellt. Det är
internationellt som den stora marknaden finns och för att uppnå skalbarhet och en snabb väg till
marknad bedöms en Affärsmodell som baseras på licensiering vara mest gynnsamt. En förfrågan på
10.000 enheter per år finns redan från Sydafrika. Det handlar då om en tillverknings- och
distributionslicens, där monteringen kommer ske lokalt. Efficax avser att behålla kontrollen över
kärnteknologin kring 5-vägsventilen, som kommer tillverkas i Sverige och skickas till kunderna.

I andra hand erbjuder vi en paketlösning till VVS-, solvärme- och värmepumpsinstallatörer. Det är en
fysisk produkt innehållandes vår patentsökta SolarFlex-enhet och solfångare. SolarFlex-enheten
innehåller all utrustning som behövs, t.ex. pumpgrupp, drivenhet, kontrollenhet etc. Tillsammans med
hushållets befintliga varmvattenberedare fås ett komplett solvärmesystem till en låg
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investeringskostnad. I Sverige är återförsäljar- och installatörsmarknaden väldigt fragmenterad.
Utmaningen blir att nå ut till installatörer som också agerar återförsäljare.

SolarFlex-enheten gör det betydligt enklare att installera ett solfångarsystem, varför
installationskostnaderna minskar jämfört med traditionella system. Solvärmeinstallatörer kan därför öka
sina marginaler. Eftersom systemet är enkelt att installera kan även VVS- och värmepumpsinstallatörer
installera solvärme, något de normalt inte gör idag. Dessa aktörer kan bredda sitt erbjudande till en
kundgrupp de ändå är i daglig kontakt med.

Marknad
Vårt initiala ”beach-head”-segment är hus med direktverkande el som uppvärmningssätt. Anledningen
är att sådana bostadshus kan göra störst besparingar vid installation av ett solfångarsystem. I Sverige
finns det cirka 595 0001 bostadshus med direktverkande el som uppvärmningssätt, vilket motsvarar ett
marknadsvärde för installation av solvärmesystem med Solarflex på 11 miljarder kronor. Det är en
retrofitting marknad, men även vid en volym på 3000 system om året då vi gör en vinst på 20 MSEK om
året så ”räcker” bara den svenska marknaden i 200 år.

För enfamiljhus med direktverkande el är det väldigt kostsamt att konvertera till annat
uppvärmningssätt och därmed sänka sina energikostnader. Efficax kan nu med vår produkt Solarflex
erbjuda dessa kunder en möjlighet att spara 50-60% av energin för uppvärmningen av sitt varmvatten.
Produkten passar också mycket bra med pellets- och vedpannor, då kunden slipper elda under
sommaren, vilket anses vara en stor fördel för dessa hushåll.

Internationellt är marknader som använder någon form av vattentankar för att lagra energin
intressanta. Desto högre elpriser och desto mer solinstrålning desto mer intressant är marknaden.
Exempel på intressanta marknader är Italien och Sydafrika, som vi redan har förfrågan ifrån.

Konkurrenter
Konkurrensen inom småhus består av andra energibesparande åtgärder. Exempel är installation av olika
typer av värmepumpar, tilläggsisolering, eller anslutning till fjärrvärmenätet. För hus med
direktverkande el är det dock mycket kostsamt att konvertera till ett vattenburet värmesystem vilket
krävs för att installera värmepumpar. Undantaget är luft/luft-värmepumpar vilket ofta är lönsamt – men
en sådan har ingen påverkan på energibehovet för varmvattenuppvärmningen. Därför kan man med
fördel kombinera en luft/luft värmepump med solvärme för maximal besparing. För isolering gäller att
alternativet inte är uteslutande, utan kan tvärtom med fördel kombineras med solvärme. Fjärrvärme är
endast ett alternativ för ett fåtal som bor tillräckligt nära en ledning, och kräver dessutom konvertering
till ett vattenburet värmesystem, vilket är kostsamt.

Konkurrensen med traditionell solvärme: Traditionella lösningar tar större plats, vilket ofta är en
avgörande faktor då husägarna inte vill ta t.ex. grovköksutrymme i anspråk. Dessutom är traditionella
lösningar dyrare, men har fördelen att det är beprövade koncept.

1Energistatistik för småhus 2009, Energimyndigheten. ES 2011:01.
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Den genomsnittliga kostnaden för slutkunden att installera solvärme uppgår till 65.000-70.000 kr enligt
Boverket.2 Uppgifterna kommer från en rapport publicerad 2012, med uppgifter inrapporterade 2011.
Det har senaste tiden dykt upp olika specialerbjudanden från t.ex. Vattenfall på kompletta installationer
för 52-56.000 kr. Detta är minimivarianter men nedanstående räkneexempel visar på Efficax
kostnadsfördel även i dessa fall:

Tabell 1: Pris till slutkund
Vattenfall3 Efficax Energy

Solfångare (4kvm) 7.700 kr 7.700 kr
Installation 14.000 kr 7.000 kr
Ackumulatortank 15.000 kr 0 kr
Övrigt (rör, pumpgrupp, kontrollenhet etc) / Solarflex 12.000 kr 16.000 kr
ROT-avdrag -7.000 kr -3.500 kr
Moms 10.425 kr 6.050 kr
SUMMA 52.125 kr 33.250 kr

OBS! Exemplet är ett räkneexempel. Vi kan inte med säkerhet säga hur stora posterna är för Vattenfall:s
exempel, men det viktiga är att totalsumman blir betydligt lägre (36%)  i Efficax fall. Även om priserna på
solfångarna går ner, så kommer det Efficax till del i lika stor grad som traditionella solvärmesystem.

Ebjudande till marknaden
Produkt/tjänst
I första hand erbjuder vi ett licens-paket innehållandes en
fysisk 5-vägsventil, instruktioner och utbildning om hur
SolarFlex-enheten monteras, samt utpekade leverantörer
som kan leverera komponenterna. Efficax förhandlar fram
volymrabatter som alla licenstagare får ta del av.

I andra hand är produkten som erbjuds är ett komplett
solvärmesystem inklusive solfångare och Solar-flex-
enheten. Till segmentet Arbetsbodar säljer vi direkt till
kunderna och installerar med hjälp av kontrakterad
installatörer – d.v.s. installationen ingår i erbjudandet.

Till segmentet småhus i Sverige säljer vi via
återförsäljare/installatörer. Vi erbjuder fortfarande ett

komplett paket men själva installationen, och normalt sett
hela kundkontakten, utförs av installatörerna själva.

Prissättning
Licensavgiften per enhet är beräknad till 750kr/enhet, inklusive 5-vägsventilen.

För segmentet Byggbodar har vi en prissättning på ca 27.000kr/enhet.

2 Boverket, Rapport 2012:9
3 http://www.vattenfall.se/sv/solfangare.htm
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För segmentet Småhus har vi en prissättning på 19.000kr till återförsäljarledet vilket innebär ca 35.000
kr för en komplett installation till slutkunden.

Bilder

Figur 2: Traditionell solvärmelösning

Figur 3: Solvärme med SolarFlex

Försäljning
Ansvaret för försäljningen ligger hos ledningen. VD Erik Andersson är ansvarig för internationell
försäljning, med ordförande Christer Tånnander som stöd som har mångårig erfarenhet av
internationella affärer. Henrik Davidsson är säljansvarig i Sverige. Henrik har en bakgrund som säljare
inom byggbranschen och är också som en av upphovsmännen mycket väl förtrogen med produkten.
Henrik stödjer också VD i tekniska frågor i det internationella säljarbetet.

Marknadsföring
Marknadsföring i Sverige kommer ske främst genom forum där installatörer rör sig. Vi får tillgång till
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inom byggbranschen och är också som en av upphovsmännen mycket väl förtrogen med produkten.
Henrik stödjer också VD i tekniska frågor i det internationella säljarbetet.

Marknadsföring
Marknadsföring i Sverige kommer ske främst genom forum där installatörer rör sig. Vi får tillgång till



dessa via bland annat grossist-träffar. PR och medieuppmärksamhet har också hittills varit relativt lätt
att få, och sådana aktiviteter ökar efterfrågan från slutkunderna.

Internationellt marknadsför vi oss genom mässor och riktade insatser mot aktörer som vi efter
undersökningar önskar samarbeta med.

Kundvärde
För slutkunden innebär produkten följande värden:

 Sänkta energikostnader

 Lägre investeringskostnad & underhållskostnad för ett solfångarsystem

 Psykologisk barriär att slänga en fullt fungerande utrustning försvinner

 Enkel installation & minimalt ingrepp i huset. Detta är av stort värde enligt kundundersökningar

För  licenstagare:
 Möjlighet att erbjuda den mest kostnadeffektiva solvärmelösningen som finns i världen

 Möjlighet till goda marginaler och vinster  jämfört med konkurrenterna

 Exklusiva licenser mot volymåtaganden

För återförsäljare och installatörer av solfångarsystem, innebär produkten följande värden:
 Enklare installation av solvärmesystem (innebär att det blir lättare att kalkylera tidsåtgång m.m.)

 Lägre inköpskostnad för solvärmeutrustning

 Marknaden växer då investeringskostnaden minskar för kunden

 Högre marginaler och vinster på försäljning och installation av solvärmesystem

Den stora fördelen för tillverkare av solfångare är att totalkostnaden för ett solfångarsystem minskar
vilket gör att fler får möjlighet att installera solfångarsystem.

Risker
I detta Memorandum skildras en utveckling av Bolaget som av naturliga skäl bygger på ett antal
antaganden. Även om de kan bedömas som rimliga lämnas inga garantier eller utfästelser beträffande
den lämnade informationen. Mottagaren av Memorandumet bör före sitt eget självständiga beslut att
teckna aktier göra sin egen oberoende analys och undersökning av Bolaget samt tillhörande frågor.
Bolaget vill likväl lyfta fram följande områden specifika för bolaget, där riskerna graderats.
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Risk Sannolikhet

Konsekvens

Allvarlig
hetsgrad

Kommentar
Efterfrågan svag 2 5 10 Ändra säljstrategi.
Attrahera finansiering tar tid 2 5 10 Många alternativ. Lågbudget-scenario.
Svagt IP-skydd/klarar ej försvara patent 3 3 9 Start patent. Partner med LTH.
Högre tillverkningskostnad än beräknat 2 4 8 Finns marginal för prishöjningar.
Tekniken blir obsolet 2 4 8 Snabb marknadsintroduktion.
Utvecklingen försenas/fördyras 3 2 6 Hög flexibilitet kostnader/kapitalanskaffning
Nyckelpersoner lämnar projektet 1 2 2 Motiverade och incentiviserade medarbetare

Figur 4 Risker

Efterfrågan svar
Efterfrågan på Bolagets produkter är svårbedömd. Om det visar sig att efterfrågan är mindre än
beräknat har vi beredskap för att lägga mer resurser på sälj och marknadsbearbetning, alternativt att
ändra marknadsstrategi. I slutändan kan inte uteslutas att de de förväntade intäkterna kommer att bli
mindre eller förskjutas i tiden.

Finansiering
Inbjudan till teckning av aktier som beskrivs i detta Memorandum ingår i den finansiering som beräknas
leda fram till marknadsintroduktion. Utöver det krävs ytterligare kapital för att nå ett positivt kassaflöde.
Bolaget bedömer att de finansiella behoven för att uppnå de uppsatta målen som beskrivs i
Memorandumet är uppfyllda om emissionen blir fulltecknad. I framtiden kan förändringar i omvärlden
eller förändrade affärsförutsättningar ändra ett sådant behov.

Svagt IP-skydd / klarar ej försvara patent
Patentet behövs initialt för att ge Efficax Energy en konkurrensfördel. Det är möjligt att någon försöker
gå runt patentet alternativt ignorerar det. Det krävs resurser för att försvara patentet. Risken förebyggs
genom att patentansökan är noga genomarbetad och bör ge ett starkt skydd. Vidare bolaget försiktiga
med att dela med sig av tekniska detaljer så länge som möjligt. Vid patentintrång beror strategin på vem
motparten är och Effiax finaniella ställning. En domstolsprocess kräver finansiella resurser. Genom att
Lunds Universitet (LU) är delägare i företaget har förhoppningsvis en avskräckande effekt på eventuella
konkurrenter.

Högre tillverkningskostnad
Innovationen bygger på att investeringskostnaden för slutkunden minskar signifikant. Det finns marginal
att höja priset eftersom skillnaden mot traditionella system är stor. Tillverkningspriset är uppskattat
utefter kontakter med leverantörer och partners för tillverkning. Detta arbete behöver dock utföras i
skarpt läge, och är ett av syftena med att ta fram en provserie. Det är först när vi fastställt exakt vilka
komponenter och den exakta designen som vi med säkerhet kan säga vad tillverkningskostnaden blir. Då
majoriteten, i princip alla komponenter utom en, är standardkomponenter har vi god tilltro till att uppnå
målkostnaden.

Tekniken blir obsolet
Utvecklingen inom solenergiområdet går snabbt. I framtiden är det möjligt att vår teknik blir obsolet
p.g.a. att nya teknologier utvecklas. Den mesta forskningen och utvecklingen sker dock på solceller, och
vår marknadsnisch mot småhus med direktverkande el är mindre konkurrensutsatt.
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Utvecklingen försenas/fördyras
All utveckling är förknippad med osäkerheter och därmed risker. Att projektet blir försenat och/eller
fördyrat i viss mån anses inte vara av avgörande betydelse. Vi undviker detta genom att ha marginal i
våra uppskattningar (tid och kapital) och framförallt att vi samarbetar med erfarna och kompetenta
samarbetspartners i utvecklingen. Skulle utvecklingen ta längre tid än beräknat justeras bolagets
utvecklingskurva. Skulle utvecklingen bli dyrare kan det bli nödvändigt att ta in mer kapital.

Beroende av nyckelpersoner
Beroende av nyckelpersoner är en faktor i tidiga skeden i ett tillväxtbolag. Efficax har väl motiverade och
incentiviserade medarbetare och jobbar aktivt för att ha nöjda medarbetare. Bolaget kommer så snart
det är finansiellt möjligt att erbjuda marknadsmässiga ersättningar till nyckelpersoner.

Allmänna riskfaktorer
Förutom de ovan beskrivna specifika riskfaktorerna, så föreligger det även ett antal generella
riskfaktorer. Ytterligare riskfaktorer som för närvarande inte är kända eller som för närvarande bedöms
som oväsentliga kan komma att påverka Bolagets verksamhet, utveckling, resultat och finansiella
ställning.

Produktansvar
Eventuella defekter i Bolagets produkter skulle kunna leda till krav på ansvarsskyldighet och skadestånd,
samt trovärdighetsförlust. Bolaget kommer därför kvalitetssäkra produktion och ledningsstyrning.

Utdelning
Ingen utdelning har hittills lämnats av Bolaget. Efficax befinner sig i en expansiv fas de närmaste åren
varför Bolagets eventuella utdelningsbara medel sannolikt kommer att återinvesteras i verksamheten.
Till följd av detta gör styrelsen för Efficax bedömningen att kontant utdelning till aktieägarna ej kommer
att lämnas de närmaste åren.

Aktiemarknadsrisker
Aktien handlas inte på någon auktoriserad marknadsplats. Det kan därför inte säkerställas att personer
som tecknar sig för aktier i emissionen kan sälja dessa vid en tidpunkt de själva vill. Det finns för
närvarande ingen organiserad handel i Bolagets aktie. Avsaknad av en likvid handel i aktien kan innebära
svårigheter att sälja ett aktieinnehav samt att det kan negativt påverka det pris till vilket ett
aktieinnehav kan realiseras.

Tillsyn, övervakning och informationskrav
Onoterade bolag står inte under Finansinspektionens tillsyn och måste inte följa de juridiska krav som
ett bolag som är noterat på en börs eller reglerad marknad är skyldigt att följa. Inte heller är det
onoterade bolaget skyldigt att följa de eventuella regler som kan följa av ett noteringsavtal med en börs
eller en reglerad marknadsplats. Ett onoterat bolag har inte samma krav på att tillhandahålla exempelvis
finansiell information till marknaden, att omedelbart offentliggöra kurspåverkande information, eller att
anmäla personer med insynsställning till Finansinspektionen, som ett noterat bolag kan ha.

Riskfaktorer relaterade till de aktier som erbjuds
Det är mycket viktigt att potentiella investerare granskar hela Memorandumet och särskilt beaktar de
risker som beskrivs innan ett investeringsbeslut fattas. Investering i aktier är förenat med risktagande.
Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll kan påverka Bolagets resultat och finansiella ställning och
därmed även värderingen av Bolagets aktier.

Potentiella investerare bör noggrant överväga de beskrivna riskfaktorerna liksom övrig information i
detta Memorandum samt göra en egen analys av omvärlden innan beslut fattas om teckning av aktier i
Bolaget. Vid osäkerhet bör råd inhämtas från kvalificerade rådgivare.
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Kapitalmarknaden i allmänhet
Risken att värdet på aktier sjunker hänger i hög grad samman med utvecklingen på kapitalmarknaden
och konjunkturen som helhet. Sådana faktorer som kan ha en negativ inverkan utgörs bl.a. av stigande
räntor, höjda avkastningskrav, skattehöjningar på företagsvinster och utdelning, höjd förmögenhetsskatt
och en allmän försämring av den nationella eller internationella konjunkturen.

Avkastning
Avkastningen på Bolagets aktier är beroende av Bolagets resultat och hur styrelsen föreslår att
disponera eventuella vinster. Om Bolaget inte uppnår ett positivt resultat kommer aktierna inte att
erhålla någon avkastning.

Kapitaltillskott, värdering och lån
Det totala kapitalbehovet fram till och med 2015 är på 4.1 MSEK och fördelar sig på följande steg:

a. Q3-2013: Belopp på max 1,2 MSEK till bolagsvärderingen om 7 MSEK. Kompletteras med 500
KSEK i offentligt stöd från Energimyndigheten eller Almi.

b. Q1-2014: Belopp på 1 MSEK, inklusive offentligt stöd från Vinnova, Energimyndigheten, eller
Almi.

c. 2015: Emission med belopp på 1.9 MSEK. Kompletteras med offentligt stöd från Vinnova eller
Energimyndigheten samt lån från bank eller Almi.

Steg a och b kan göras i ett steg. Finansieringbehovet som inte täcks av nyemissioner täcks av statliga
stöd samt lån.

Exitmöjlighet
Nuvarande ägare i Efficax Energy AB, arbetar för att ägarna i bolaget, har möjlighet att sälja sina aktier,
hel eller delexit, inom 5 år. Tagare av bolaget är troligen större aktör på värmemarknaden, exempelvis
Nibe som har en uttalad strategi att växa genom uppköp sedan många år tillbaka. Andra möjliga tagare
är Värmebaronen eller Borö.
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Key metrics 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Number of systems sold 0 4 13 35 60 110 170
Number of licensed units 0 0 1500 10000 45000 70000 130000
Revenues (´000 SEK) 246 85 1330 7600 31900 50000 91000
Costs (´000 SEK) 340 420 2300 8450 21710 31290 50640
Net Profit (´1000 SEK) -90 -407 -1091 -1471 7853 13889 30823
Cash-flow operations -340 -578 -1588 -1400 8300 16000 35000
# of employees 1 1.4 2.5 6 7 9 12
Assets (´1000 SEK) 430
Debts (´1000 SEK) 0
Own capital (´1000 SEK) 56

Finans

Key metrics:

Inbjudan till teckning av aktier i EfficaxEnergy AB
Styrelsen i EfficaxEnergy AB (”Efficax” eller ”Bolaget” nedan) har beslutat om emission av högst 1200
aktier.

Härmed inbjuds, i enlighet med villkoren i Memorandumet, investerare att teckna aktier i EfficaxEnergy
AB.

Antal emitterade aktier: 1200 (högst)
Emissionsbelopp kronor: 1 224 000 (högst)
Teckningskurs: 1020 kronor per aktie
Teckningstid: 1 september - 1 oktober 2013

Förutsatt fullteckning kommer emissionen inbringa ca 1,2 MSEK. Emissionen medför vid full teckning att
antalet aktier i Bolaget ökar med 1200 aktier till sammanlagt 8060 aktier, motsvarande en ökning med
ca 17 procent.

Styrelsens försäkran

Styrelsen för Efficax är ansvarig för den information som lämnas i Memorandumet och försäkrar härmed
att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i Memorandumet,
såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att inga uppgifter har utelämnats
som skulle kunna påverka Memorandumets innebörd.

Styrelsen 2013-09-01

EfficaxEnergy AB
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Bilaga A: Företagsdata
Företaget
Firma EfficaxEnergy AB, 556854-6229
Säte Sverige
Adress RÖRSJÖGATAN 15 LGH 1

Postort Malmö
Postnummer 211 37
Telefon 0708-309568
Mail info@efficaxenergy.se
Webb www.efficaxenergy.com

Styrelse
Ordförande Christer Tånnander, 54 år, arbetar numera med styrelse- och konsultuppdrag.
Ledamot Linus Wiebe, 42 år, Innovationsdirektör vid Lunds Universitet, VD LUIS AB.
Ledamot Ricardo Bernardo, 29 år, doktorand vid LTH, disputerar i juni 2013.
Ledamot Henrik Davidsson, 37 år, doktorand vid LTH, disputerar i september 2013.

Företagsledning
VD Erik Andersson, 30 år, entreprenör och investerare.
CTO Ricardo Bernardo, 29 år, doktorand vid LTH, disputerar i juni 2013.
Teknisk säljare Henrik Davidsson, 37 år, doktorand vid LTH, disputerar i september 2013.

Externa konsulter
Revisor Öhrlings PriceWaterHouseCoopers
Bokföring Ekonomikonsult CLW AB

Ägarförhållandet
Aktieägare Org./pers.num. Antal aktier (st) Andel(%)
Ricardo Bernardo 153 22,3
Henrik Davidsson 153 22,3
Stefan Larsson 153 22,3
Erik Andersson 150 21,9
LU Innovation System AB 77 11,2

__________________
686 100

Kommentar till ägarförhållandet: När VD Erik Andersson rekryterades köpte han 150 aktier av de
befintliga aktieägarna. Säljarna har en option på att köpa tillbaka delar av detta innehav, om VD slutar i
förtid. Denna option minskar med 3-5 aktier per månad som VD:n arbetar för bolaget.

Ordförande Christer Tånnander kommer köpa in sig i bolaget.
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Emissioner och tillskott och lån (Historiskt)

År Aktivitet Noteringar
2011 Bolagsbildning Aktiekapital 50 000 kr

2012 Nyemission Premoney 400 000 kr
86 aktier á 582 kr Postmoney 450 000 kr

2012 Bidrag & stöd 700 000 kr

Värderingen i emissionen 2012 var artificiellt låg eftersom LU INNOVATION SYSTEM AB AB bidrog med
konsulttimmar och bekostade patentansökan.

Inga lån har tagits, däremot finns det ett hitills outnyttjat beviljat Almi-lån på 500.000kr. Lånet kommer
användas till att komplettera nyemissionen som nu görs.

Övriga avtal och överenskommelser, kontrakt

Ägarna har ett aktieägaravtal, VD instruktion och arbetsordning för styrelsen finns. Ägardirektiv saknas.

Samarbete  med Solrike Energi AB och Ninac Energi AB som installatörer och rådgivare.
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Bilaga B: Teknik

Hjärtat i den teknsika innovationen är en ny 5-vägsventil som möjliggör en reversering av flödena in och
ut ut den befintliga varmvattenberedaren. Dessutom uppnås en effektivitetsvinst genom att en
temperaturstratifiering kan uppnås mellan den befintliga varmvattenberedaren och den lilla
”spetsberedaren” som är inkluderad i Solarflex-enheten. Därmed kan kontrollsystemet styra flödet så
att solen värmer där det för stunden är effektivast, d.v.s i den tank med lägst temperatur.

Figur 5: Schematisk bild
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