
NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE
För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:
•	 Utnyttja	de	erhållna	teckningsrätterna	och	teckna	nya	aktier	senast	den	4	april	2016,	eller
•	 Senast	den	31	mars	2016	sälja	de	erhållna	teckningsrätterna	som	inte	avses	utnyttjas	för	teckning	av	nya	aktier.	

Observera att det även är möjligt att anmäla sig för teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter och att aktieägare 
med förvaltarregistrerade innehav med depå hos bank eller annan förvaltare ska kontakta sin bank eller förvaltare för 
instruktioner om hur teckning och betalning ska ske.

Inbjudan till teckning av aktier 
i Pilum AB (publ) 2016



VISSA DEFINITIONER
Med	 ”Pilum”	 eller	 ”Bolaget”	 avses,	 beroende	 på	
sammanhang,	 Pilum	 AB	 (publ),	 org.	 nr	 556556-
8325	eller	den	koncern	(”Koncernen”)	i	vilken	Pilum	
AB	(publ)	är	moderbolag.	Med	”Prospektet”	avses	
föreliggande	prospekt.	Med	”Företrädesemissionen”	
eller	”Erbjudandet”	avses	erbjudandet	att	teckna	nya	
aktier	enligt	villkoren	i	Prospektet.	Med	”Erik	Penser	
Bank”	eller	”EPB”	avses	Erik	Penser	Bankaktiebolag,	
org.	nr	556031-2570.	Med	”Euroclear”	avses	Euroclear	
Sweden	AB,	org.	nr	556112-8074.	Hänvisning	 till	
”SEK”	eller	”kr”	avser	svenska	kronor,	hänvisning	till	
”EUR”	avser	euro	och	hänvisning	 till	”USD”	avser	
amerikanska	dollar.	Med	”T”	 avses	 tusen	och	”M”	
avses	miljoner.

UPPRÄTTANDE OCH REGISTRERING AV 
PROSPEKTET
Prospektet	 har	 upprättats	 i	 enlighet	 med	 lagen	
(1991:980)	om	handel	med	 finansiella	 instrument	
samt	Kommissionens	förordning	(EG)	nr	809/2004	
av	 den	 29	 april 	 2004	 om	 genomförande	 av	
Europaparlamentets	 och	 rådets	 direktiv	 2003/71/
EG	(”Prospektdirektivet”).	Prospektet	har	godkänts	
och	registrerats	av	Finansinspektionen	i	enlighet	med	
bestämmelserna	 i	2	kap	26§	 lagen	 (1991:980)	om	
handel	med	finansiella	 instrument.	Godkännandet	
och	registreringen	innebär	inte	att	Finansinspektionen	
garanterar	att	olika	sakuppgifter	i	Prospektet	är	riktiga	
eller	fullständiga.

All	 information	som	lämnas	i	Prospektet	bör	noga	
övervägas,	i	synnerhet	med	avseende	på	de	specifika	
förhållanden	som	framgår	i	avsnittet	”Riskfaktorer”	
och	 som	beskriver	 vissa	 risker	 som	en	 investering	
i	 Bolagets	 aktier	 kan	 innebära.	 Uttalanden	 om	
framtiden	och	övriga	framtida	förhållanden	i	detta	
Prospekt	 är	 gjorda	 av	 styrelsen	 i	 Bolaget	 och	 är	
baserade	på	kända	marknadsförhållanden.	Läsaren	
uppmärksammas	på	att	dessa	uttalanden,	såsom	alla	
framtidsbedömningar,	är	förenade	med	osäkerhet.

Erbjudandet	att	teckna	aktier	enligt	Prospektet	riktar	
sig	 inte,	 direkt	 eller	 indirekt,	 till	 sådana	 personer	
vars	 deltagande	 förutsätter	 ytterligare	 prospekt,	
registrerings-	eller	andra	åtgärder	än	de	som	följer	
av	svensk	rätt.	Prospektet	får	inte	distribueras	i	eller	
till	land	där	distributionen	eller	Erbjudandet	enligt	
Prospektet	förutsätter	ytterligare	registrerings-	eller	
andra	åtgärder	än	sådana	som	följer	av	svensk	rätt	eller	
strider	mot	tillämpliga	bestämmelser	i	sådant	land.

Varken	 teckningsrätter,	 betalda	 tecknade	 aktier	
(”BTA”)	eller	de	nyemitterade	aktierna	har	registrerats	
eller	 kommer	 att	 registreras	 enligt	United	 States	
Securities	Act	från	1933	enligt	dess	senaste	lydelse	
och	inte	heller	enligt	någon	motsvarande	lag	i	någon	
delstat	 i	USA.	Erbjudandet	omfattar	 inte	personer	
med	hemvist	i	USA,	Australien,	Japan,	Nya	Zeeland,	
Singapore,	 Sydafrika,	 Hongkong,	 Kanada	 eller	 i	
något	annat	land	där	Erbjudandet	eller	distribution	
av	Prospektet	strider	mot	tillämpliga	lagar	eller	regler	
eller	 förutsätter	ytterligare	prospekt,	 registreringar	
eller	andra	åtgärder	än	de	krav	som	följer	av	svensk	
rätt.	Anmälan	 om	 teckning	 av	 aktier	 i	 strid	med	
ovanstående	 kan	 komma	 att	 anses	 vara	 ogiltig.	
Följaktligen	 får	 teckningsrätter,	 BTA	 eller	 aktier	
inte	direkt	eller	indirekt,	utbjudas,	säljas	vidare	eller	
levereras	i	eller	till	länder	där	åtgärd	enligt	ovan	krävs	
eller	till	aktieägare	med	hemvist	enligt	ovan.

TVIST
Tvist	 i	 anledning	 av	 Erbjudandet,	 innehållet	
i 	 Prospektet 	 och	 därmed	 sammanhängande	
rättsförhållanden	 skall	 avgöras	 av	 svensk	domstol.	
Svensk	 materiell	 rätt	 är	 exklusivt	 tillämplig	 på	
Prospektet	och	Erbjudandet.

VISS FRAMTIDSINRIKTAD INFORMATION
Information	 i 	 Prospektet 	 som	 rör	 framtida	
förhållanden,	 såsom	 uttalanden	 och	 antaganden	
avseende	Bolagets	framtida	utveckling	och	marknads-
förutsättningar,	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	 Prospektet	
avseende	 framtida	 förhållanden	 kommer	 att	
realiseras	 lämnas	därför	 inte,	 vare	 sig	uttryckligen	
eller	underförstått.	Bolaget	 åtar	 sig	 inte	heller	 att	
offentliggöra	 uppdateringar	 eller	 revideringar	 av	
uttalanden	avseende	framtida	förhållanden	till	följd	
av	ny	information	eller	dylikt	som	framkommer	efter	
tidpunkten	för	offentliggörandet	av	Prospektet.	

FINANSIEll RåDGIVARE
Finansiell	rådgivare	till	Bolaget	är	Erik	Penser	Bank	
som	biträtt	Bolaget	i	upprättandet	av	Prospektet.	Då	
samtliga	uppgifter	i	Prospektet	härrör	från	Bolaget	
friskriver	 sig	Erik	 Penser	 Bank	 från	 allt	 ansvar	 i	
förhållande	 till	befintliga	eller	blivande	aktieägare	
i	Bolaget	och	avseende	andra	direkta	eller	indirekta	
ekonomiska	konsekvenser	till	följd	av	investerings-	
eller	andra	beslut	 som	helt	eller	delvis	grundas	på	
uppgifter	 i	 Prospektet.	Erik	Penser	Bank	 är	 även	
emissionsinstitut	avseende	Erbjudandet.

Prospektet	avser	en	nyemission	med	företrädesrätt	för	befintliga	aktieägare	och	graden	av	offentliggörande	för	
Prospektet	står	i	rimlig	proportion	till	den	typ	av	emission	det	är	fråga	om.
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EMISSIONSBElOPP

11,2	Mkr

FöRETRÄDESRÄTT OCH TECKNINGSRÄTTER

Den	som	på	avstämningsdagen	den	15	mars	2016	är	registrerad	
som	aktieägare	i	Pilum	äger	rätt	att	med	företräde	teckna	aktier	
i	Företrädesemissionen.	 Innehav	 av	 en	 (1)	 aktie	berättigar	 till	
teckning	 av	 fyra	 (4)	 nya	 aktier.	Härutöver	 erbjuds	 aktieägare	
och	andra	investerare	att	utan	företrädesrätt	anmäla	intresse	om	
teckning	av	nya	aktier.

TECKNINGSKURS

0,25	SEK	per	aktie.
	
VIKTIGA DATUM

15	mars	2016	 	 	 Avstämningsdag
18	mars	-	31	mars	2016		 	 Handel	med	teckningsrätter
18	mars	-	4	april	2016	 	 Teckningsperiod
	 	

öVRIG INFORMATION

ISIN-kod	aktie	 	 	 SE0006341616	
ISIN-kod	teckningsrätter	 	 SE0008130157
ISIN-kod	BTA	 	 	 SE0008130165
Aktiens	kortnamn	 	 	 PIL

FINANSIEll KAlENDER

Delårsrapport	jan-mars	2016		 26	maj	2016
Årsstämma	 	 	 26	maj	2016

MARKNADSPlATS

Nasdaq	First	North	Premier
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Sammanfattning

Sammanfattningen består av informationskrav uppställda i ”Punkter”. Punkterna är numrerade i avsnitten A–E (A.1–E.7). Denna 
sammanfattning innehåller alla de Punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa Punkter 
inte är tillämpliga för alla typer av prospekt kan det finnas luckor i Punkternas numrering. Även om det krävs att en Punkt inkluderas i 
sammanfattningen för aktuella värdepapper och emittent, är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande Punkten. Informationen 
har då ersatts med en kort beskrivning av Punkten 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	
investera	i	de	värdepapper	som	erbjuds	ska	baseras	på	en	bedömning	av	Prospektet	i	sin	helhet	
från	investerarens	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	ansvar	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	och	handelsbeteckning	är	Pilum	AB	(publ)	och	Bolaget	är	bildat	i	Sverige.	Org	nr.	
är	556556-8325.

B.2 Säte	och	bolagsform Pilum	har	sitt	säte	i	Borås	kommun,	Bolaget	är	ett	publikt	aktiebolag	och	Bolagets	associationsform	
regleras	av	aktiebolagslagen	(2005:551).

B.3 Verksamhet	
och	marknader

Pilum	är	ett	industriföretag	inriktat	mot	miljöteknik	och	är	genom	dotterbolaget	Envipower	AB	en	
komplett	leverantör	av	hela	värdekedjan	-	teknisk	konsultation,	anläggningar,	komponenter,	service	
&	underhåll	och	reservdelar	-	inom	industriell	miljövård	med	fokus	på	hantering	och	rening	av	gas	
och	luft.	

Pilum	verkar	på	den	nordiska	och	baltiska	marknaden	 inom	industriell	miljövård,	med	 fokus	
på	 den	 svenska	marknaden.	Pilums	kunder	 återfinns	 i	 första	hand	 inom	kraftvärmesektorn,	
gruv-	och	metallindustrin,	annan	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.	

EU:s	skärpta	utsläppskrav	leder	till	goda	affärsmöjligheter	för	Pilum.	Målet	för	industrin	att	bedriva	
en	hållbar	verksamhet	definierad	i	tre	dimensioner,	nämligen	ekonomisk	hållbarhet,	ekologisk	
hållbarhet	och	social	hållbarhet,	blir	allt	tydligare.	En	god	inre	och	yttre	miljö	kräver	investeringar	
i	förbättrad	reningsteknik	med	efterföljande	behov	av	service	och	reservdelar.	Pilum	kommer	att	
fokusera	ytterligare	på	en	ökad	försäljning	av	komponenter	och	mindre	filteranläggningar	på	den	
nordiska	och	baltiska	marknaden	eftersom	EU:s	utsläppsdirektiv	bedöms	leda	till	en	ökad	efterfrågan	
av	mer	effektiva	reningsanläggningar	de	kommande	åren.

B.4a Trender Pilum	ser	att	efterfrågan	på	Bolagets	produkter	och	tjänster	framförallt	kommer	att	drivas	av	nya	
strängare	EU-direktiv	om	utsläppsnivåer	från	industrianläggningar.	Industri-emissionsdirektivet	
(IED)	som	implementerades	i	svensk	lag	under	2013	är	ett	exempel	på	sådant	direktiv,	ett	annat	
är	The	Clean	Air	Policy	Package,	med	syfte	att	uppdatera	och	förbättra	EU:s	strategi	för	en	bättre	
luftkvalitet.

Pilum	ser	vidare	att	utvecklingen	och	investeringar	drivs	av	att	svensk	och	nordisk	industri	strävar	
efter	att	ligga	i	framkant	vad	gäller	att	bedriva	en	hållbar	verksamhet.	För	att	industrin	ska	kunna	
behålla	dagens	medarbetare	och	attrahera	morgondagens	medarbetare	måste	en	bra	arbetsmiljö	
erbjudas.	Rökgasrening	tar	hand	om	den	yttre	miljön	medan	stoftavskiljning	har	mer	bäring	på	den	
inre	miljön.

B.5 Koncernstruktur Pilum	AB	är	moderbolag	 i	en	koncern	med	ett	rörelsedrivande	dotterbolag;	Envipower	AB.	I	
Koncernen	ingår	även	det	vilande	dotterbolaget	Pilum	Engineering	AB	samt	Pilum	Industrifilter	
AB	(pågående	konkurs).	
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B.6 Ägarstruktur Pilum	hade	per	den	31	december	2015	cirka	1	805	aktieägare.	Aktieägare	i	Pilum	vars	innehav	
översteg	5,0	procent	av	kapital	och	röstetalet	i	Bolaget	den	31	december	2015	framgår	av	tabellen	
nedan.	
Aktieägare Antal	aktier Andel	av	kapital	och	röster

Tibia	Konsult	AB 3	037	874 27,2%

Avanza	Pension 875	643 7,8%

B.7 Utvald	finansiell	
information	

Den	finansiella	informationen	är	hämtad	från	Bolagets	bokslutskommuniké	för	2015	som	inte	är	
reviderad	eller	översiktligt	granskad	av	Bolagets	revisorer.	Den	finan	siella	informationen	för	2014	
och	2013	är	hämtad	från	Bolagets	reviderade	årsredovisningar.	Pilum	ABs	koncernredovisning	har	
upprättats	med	tillämpning	av	Årsredovisningslagen	(ÅRL)	samt	IFRS	utgivna	av	International	
Accounting	Standards	Board	(IASB)	och	tolkningar	från	IFRS	Interpreta	tions	Committee	som	
har	godkänts	för	tillämpning	inom	EU.	Vidare	har	RFR	1	”Kompletterande	redovisningsregler	för	
koncerner”	tillämpats.

Den	8	september	2015	gick	Pilum	Industrifilter	AB	i	konkurs.	Konkursen	innebar	att	dotterföretaget	
avkonsoliderades	vid	den	tidpunkten.	Verksamheten	i	Pilum	Industrifilter	AB	samt	resultatet	av	
konkursen	redovisas	i	Koncernens	resultaträkning	som	avyttrad	verksamhet	i	bokslutskommunikén	
för	2015.	Jämförelsåret	2014	har	räknats	om	i	bokslutskommunikén	för	2015	och	inkluderats	i	
resultaträkning	i	sammandrag	nedan	som	avyttrad	verksamhet	för	att	återspegla	den	kvarvarande	
verksamheten	på	ett	stringent	sätt.	Som	kvarvarande	verksamheter	redovisas	moderföretaget	Pilum	
AB,	Envipower	AB	samt	det	vilande	dotterföretaget	Pilum	Engineering	AB.	
Koncernens	resultaträkning	i	sammandrag

Bokslutskommuniké 2015 Årsredovisningar

(Mkr) 2015 2014 2014 2013

Totala intäkter 92,4 101,2 128,6 140,4

Materialkostnader, personalkostnader samt 
övriga rörelsekostnader

-98,5 -111,7 -144,1 -135,7

Avskrivningar material och immateriella  
anläggningstillgångar

-0,4 -0,6 -0,8 -0,7

Resultat vid avyttring av verksamheter -1,2 - - -

Nedskrivning av goodwill -4,6 - - -

Rörelseresultat -12,2 -11,1 -16,3 3,9

Resultat efter finansiella poster -12,7 -11,5 -17,0			 3,1

Skatt -4,8 0,0 0,0 -0,1

Periodens resultat kvarvarande verksamhet -17,5 -11,5 -17,0 3,0

Periodens resultat avyttrad verksamhet -28,1 -11,2 -5,7 -6,3

Periodens resultat -45,6 -22,7 -22,7 -3,3

Periodens totalresultat -45,6 -22,7 -22,7 -3,3

Koncernens	balansräkning	i	sammandrag

(Mkr) 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Imateriella anläggningstillgångar 19,8 38,4 38,4

Materiella anläggningstillgångar 0,3 6,2 1,0

Finansiella anläggningstillgångar 0,0 4,6 4,7

Omsättningstillgångar 20,2 40,6 25,4

Tillgångar till försäljning 0,0 0,0 32,1

Summa tillgångar 40,2 89,7 101,6

Eget kapital 6,6 33,5 38,1

Avsättningar 13,3 0,9 1,5

Långfristiga skulder 0,0 1,0 3,0

Kortfristiga räntebärande skulder 6,9 9,7 5,0

Övriga kortfristiga skulder 13,4 44,6 28,1

Skulder knutna till tillgångar under försäljning 0,0 0,0 25,9

Summa eget kapital och skulder 40,2 89,7 101,6



6

B.7 Forts. Koncernens	kassaflödesanalys	i	sammandrag

(Mkr) 2015 2014 2013

Resultat efter finansiella poster1 -40,8 -22,7 -3,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar i rörelsekapital

-21,0 -17,2 -3,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten -18,8 -11,6 7,8

Kassaflöde från investeringsverksamheten -5,5 -0,1 -2,5

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 14,9 5,7 5,0

Periodens kassaflöde -9,3 -6,0 10,4
1	Avser	Koncernens	totala	(kvarvarande	verksamhet	och	avyttrad	verksamhet)	resultat	efter	finansiella	poster.

Nyckeltal	

2015 2014 2013

Soliditet 16% 37% 38%

Avkastning på eget kapital Neg. Neg. Neg.

Eget kapital per aktie, SEK 0,6 8,0 18,1

Rörelsemarginal Neg. Neg. 3%

Antal aktier vid periodens slut 11	182	954 	4	190	777	 	2	095	390	

Antal anställda vid periodens slut 26 37 75

Väsentliga händelser från och med 2013 till och med 2015:
•	 Efter	beslutad	omstrukturering	under	2012	lades	fokus	inom	Koncernen	på	verksamheterna	i	

Pilum	Industrifilter	AB	och	Envipower	AB.	
•	 Besparingsprogrammet	som	inleddes	i	slutet	av	2012	intensifieras	under	2013.
•	 I	februari	2014	avyttrades	Polyproject	AB.
•	 I	februari	2014	genomfördes	en	nyemission	som	tillförde	Bolaget	21	Mkr	före	emissionskostnader.
•	 I	 juli	2014	tas	en	order	avseende	en	stor	sinterfilteranläggning	till	SSAB:s	masugn	 i	Luleå	

uppgående	till	totalt	cirka	72	Mkr.
•	 I	april	2015,	erhöll	Pilum	order	av	Fortum	av	filteranläggning	för	vilken	leverans	beräknas	ske	

under	första	kvartalet	2016.	Kontraktssumman	uppgår	till	8,4	Mkr.
•	 I	maj	2015	genomfördes	en	nyemission	som	tillförde	Bolaget	21	Mkr	före	emissionskostnader.
•	 Under	sommaren	2015	identifierades	att	kostnaderna	i	SSAB-projektet	avseende	installation	av	en	

stor	sinterfilteranläggning	i	Luleå	blivit	väsentligt	högre	än	budgeterat	och	tidigare	känt.		
•	 I	augusti	2015	ansökte	Pilums	dotterbolag	Pilum	Industrifilter	AB	om	företagsrekonstruktion.	

Rekonstruktionen	var	beroende	av	att	bolaget	skulle	nå	en	slutuppgörelse	med	SSAB	vilket	visade	
sig	inte	vara	möjligt.	Styrelsen	beslutade	därför	att	i	september	2015	ansöka	om	konkurs	för	Pilum	
Industrifilter	AB.

•	 Effekterna	från	konkursen	i	dotterbolaget	Pilum	Industrifilter	AB	påverkade	också	moderbolaget	
Pilum	AB.	Styrelsen	 ansökte	 därför	 om	 företagsrekonstruktion	 vilket	 också	 beviljades	 av	
tingsrätten	i	Borås.	Kontrollbalansräkningar	har	upprättats	för	Pilum	AB	och	dotterbolaget	
Envipower	AB	som	utvisade	att	mer	än	halva	aktiekapitalet	är	förbrukat	i	båda	bolagen.

•	 Det	helägda	fastighetsbolaget	Strömsfors	1:3	Norrköping	AB	avyttrades	under	september	2015	
som	en	viktig	del	i	renodlingen	av	Koncernen.	Genom	avyttringen	tillfördes	Pilum	AB	cirka	2	
Mkr	i	likvida	medel.	

•	 Vid	borgenärssammanträde	i	tingsrätten	i	Borås	den	30	september	2015	tillstyrkte	samtliga	
närvarande	borgenärer	fortsatt	rekonstruktionsarbete	i	Pilum	AB.	Tingsrätten	beslutade	att	
rekonstruktionen	skall	fortsätta	och	pågå	fram	till	den	11	december	2015.	Tingsrätten	i	Borås	
beviljade	i	december	2015	en	förlängning	av	pågående	rekonstruktion	med	ytterligare	tre	månader.	
Tingsrätten	i	Borås	beslutade	också	om	ackordsförhandling	den	18	januari	2016.

Väsentliga händelser efter den 31 december 2015: 
•	 Pilum	AB	erhöll	ackordsbeslut	den	18	 januari	2016	 innebärande	att	samtliga	oprioriterade	

fordringar	 skall	 nedsättas	med	 75	 procent.	Den	 8	 februari	 2016	 vann	 domen	 laga	 kraft.	
Rekonstruktionen	i	Pilum	AB	upphörde	därmed	vid	samma	datum.	Ackordslikviden	uppgår	
till	5,7	Mkr	och	avses	att	regleras	med	tillförd	emissionslikvid	från	Företrädesemissionen.	Av	
ackordslikviden	tillförs	Envipower	AB	cirka	2,3	Mkr,	ett	belopp	som	således	kvarstannar	 i	
Koncernen.

•	 Styrelsen	i	Pilum	beslutade	den	2	februari	2016	att	genomföra	Företrädesemissionen	och	kallade	
till	extra	bolagsstämma	som	hölls	den	4	mars	2016.	

•	 Pilum	AB	upptog	ett	brygglån	från	Erik	Penser	Bank	om	2,8	Mkr,	vilket	avses	regleras	via	
Företrädesemissionen.

•	 Envipower	AB	har	tecknat	en	order	på	cirka	2	Mkr	med	LKAB	i	Kiruna	om	att	bygga	ut	befintliga	
dammutsugningsanläggningar	under	jord.	Installationen	skall	vara	klar	i	november	2016.

SAMMANFATTNING



7

B.8 Utvald	 proforma-
redovisning

Bakgrund
I	augusti	2015	ansökte	Pilum	AB:s	dotterbolag	Pilum	Industrifilter	AB	om	företagsrekonstruktion.	
Rekonstruktionen	var	beroende	av	att	bolaget	skulle	nå	en	slutuppgörelse	med	SSAB	vilket	visade	
sig	inte	vara	möjligt.	Styrelsen	beslutade	därför	i	september	2015	att	ansöka	om	konkurs	för	Pilum	
Industrifilter	AB.	

Effekterna	av	konkursen	 i	dotterbolaget	påverkade	också	moderbolaget	Pilum	AB	väsentligt	
såtillvida	att	Pilum	AB	inte	längre	hade	möjlighet	att	fullgöra	sina	åtaganden.	Bolaget	ansökte	
om	företagsrekonstruktion	den	11	september	2015.	Rekonstruktionen	godkändes	den	18	januari	
2016	genom	ackordsbeslut	innebärande	att	samtliga	oprioriterade	fordringar	skall	nedsättas	med	75	
procent.	Föreliggande	Företrädesemission	genomförs	framförallt	i	syfte	att	reglera	ackordslikviden.	

Syftet med proformaredovisningen
Proformaredovisningen	har	upprättats	endast	i	syfte	att	illustrera	hur	konkursen	i	dotterbolaget	
Pilum	Industrifilter	AB,	ackordet	i	Pilum	AB	och	Företrädesemissionen	skulle	ha	kunnat	påverka	
koncernbalansräkningen	för	Pilum	AB	om	dessa	transaktioner	skett	den	31	december	2015	samt	
koncernresultaträkningen	för	Pilum	AB	för	perioden	1	januari	–	31	december	2015	om	dessa	
transaktioner	skett	den	1	januari	2015.	

Proformaredovisningen	är	endast	tänkt	att	beskriva	en	hypotetisk	situation	och	har	framtagits	endast	
i	illustrativt	syfte	för	att	informera	och	belysa	fakta	samt	är	inte	avsedd	att	visa	bolagets	faktiska	
resultat	eller	finansiella	ställning	om	ovanstående	händelser	inträffat	vid	ovan	angivna	tidpunkter.	
Proformaredovisningen	visar	inte	heller	verksamhetens	resultat	eller	finansiella	ställning	vid	en	
framtida	tidpunkt.		

Grunder för proformaredovisningen
Proformaredovisningen	baseras	på	Pilums	bokslutskommuniké	 för	2015	vilken	 inte	har	varit	
föremål	för	granskning	av	bolagets	revisorer.	Den	oreviderade	bokslutskommunikén	för	2015	är	
upprättad	i	enlighet	med	IAS	34	Delårsrapportering	och	koncernredovisningen	har	upprättats	
i	enlighet	med	IFRS	(International	Financial	Reporting	Standards)	såsom	de	antagits	av	EU.	
Proformaredovisningen	 är	 upprättad	 i	 enlighet	med	Pilums	 redovisningsprinciper	 såsom	de	
beskrivs	i	årsredovisningen	för	2014.	Resultatet	av	konkursen	i	Pilum	Industrifilter	AB	redovisas	i	
bokslutskommunikén	som	avyttrad	verksamhet.
Proformaresultaträkning	1	januari	-	31	december	2015

(Tkr) Koncern
Justering	för		

avyttrad	verksamhet1 Proforma

Nettoomsättning 92	100 92	100

Övriga rörelseintäkter 281 281

Totala intäkter 92 381 92 381

Materialkostnader, personalkostnader samt övriga 
rörelsekostnader

-98	440 -98	440

Avskrivningar materiella och immateriella  
anläggningstillgångar

-414 -414

Resultat vid avyttring av verksamheter -	1	166 -	1	166

Nedskrivning av goodwill -	4	600 -	4	600

Rörelseresultat - 12 239 - 12 239

Resultat efter finansiella poster -12 719 -12 719

Skatt 									-4	769 -4	769

Periodens resultat kvarvarande verksamhet -17	488 -17 488

Periodens resultat avyttrad verksamhet -	28	113 28	113 0

Periodens resultat -45 601 -17 488

Övrigt totalresultat 0 0

Periodens totalresultat -45 601 28 113 -17 488

Noter till justeringar i proformaresultaträkning
1.	Koncernens	resultaträkning	för	perioden	2015-01-01	–	2015-12-31	har	justerats	med	resultat	för	avyttrad	
verksamhet.	Den	avyttrade	verksamheten	består	i	sin	helhet	av	dotterbolaget	Pilum	Industrifilter	AB	som	försattes	i	
konkurs	i	september	2015.	Resultat	för	avyttrad	verksamhet	består	av	följande	poster;
Resultat	av	verksamheter	i	Pilum	Industrifilter	AB
fram	till	konkursen	 	 	 	 -	22	258	Tkr
Resultat	vid	konkurs	 	 																					 		-	5	855	Tkr
Totalt     	 	- 28 113 Tkr
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B.8 Forts.	Utvald	
proforma-
redovisning

Proformabalansräkning	31	december	2015

Justeringar
(Tkr) Koncern Ackord	Pilum	AB1 Nyemission2 Proforma
Goodwill 19	659 19	659
Andra immateriella anläggningstillgångar 98 98
Materiella anläggningstillgångar 306 306
Varulager 3	524 3	524
Kortfristiga fordringar 16	176 16	176
Likvida medel 468 -3	441 9	500 6	527
Summa tillgångar 40 231 -3 441 9 500 46 290
Eget kapital 6	588 10	322 9	500 26	410
Avsättningar 13	282 -10	985 2	297
Kortfristiga räntebärande skulder 6	974 6	974
Förskott från kunder 199 199
Leverantörsskulder 5	568 -2	157 3	411
Övriga kortfristiga skulder 7	620 -621 6	999
Summa eget kapital och skulder 40 231 -3 441 9 500 46 290

Noter till justeringar i proformabalansräkning
1.	I	februari	2016	vann	ackordsbeslutet	i	Pilum	AB	laga	kraft.	Ackordsbeslutet	innebar	att	samtliga	
oprioriterade	fordringar	skulle	nedsättas	med	75	procent.		De	i	ackordet	ingående	skulderna	och	
avsättningarna	har	bokats	bort	och	reglering	har	skett	med	3	441	Tkr	(25	procent)	i	proforman.	
Ackordvinsten	i	Koncernen	uppgår	därmed	till	10	322	Tkr	(75	procent).	

2.	Företrädesemissionen	om	11,2	Mkr	med	reduktion	av	uppskattade	emissionsutgifter	om	1,7	Mkr	
återspeglas	i	proforman	som	en	ökning	av	likvida	medel	samt	en	ökning	av	eget	kapital.

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

B.10 Anmärkningar	från	
Bolagets	revisor

Ej	 tillämplig.	 Inga	 anmärkningar	 förekommer	 i	 revisionsberättelsen	 avseende	den	historiska	
finansiella	informationen	som	införlivats	i	Prospektet	genom	hänvisning.	

B.11 Rörelsekapital Bolaget	 måste	 tillföras	 kapital	 för	 att	 tillgodose	 likviditetsbehovet	 under	 den	 kommande	
tolvmånadersperioden.	Befintlig	likviditet	och	löpande	kassaflöde	från	verksamheten	bedöms,	vid	
tidpunkten	för	Prospektets	offentliggörande,	täcka	Pilums	rörelsekapitalbehov	fram	till	och	med	
april	2016.

Mot	bakgrund	av	ovanstående	har	extra	bolagsstämman	den	4	mars	2016	godkänt	styrelsens	beslut	
om	att	genomföra	Företrädesemissionen	om	sammanlagt	cirka	11,2	Mkr,	vilken	efter	avdrag	för	
emissionskostnader	om	cirka	1,7	Mkr,	kommer	att	tillföra	cirka	9,5	Mkr	i	likviditet.	Emissionslikviden	
kommer	att	användas	för	att	reglera	ackordslikvid	om	5,7	Mkr,	återbetala	bryggfinansiering	om	2,8	
Mkr	samt	stärka	Bolagets	rörelsekapital.	Av	ackordslikviden	tillförs	dotterbolaget	Envipower	AB	
cirka	2,3	Mkr,	ett	belopp	som	således	kvarstannar	i	Koncernen.

Bolagets	verksamhet	präglas	av	 säsongsvariationer	 som	normalt	 innebär	en	 likviditetsmässig	
belastning	under	perioden	januari	till	februari.	Baserat	på	verksamhetens	aktuella	status	och	det	
kassaflöde	som	genereras	från	den,	tillsammans	med	tillfört	kapital	via	Företrädesemissionen	är	det	
styrelsens	bedömning	att	Bolaget	har	tillräckligt	rörelsekapital	för	2016.	Enligt	gällande	affärsplan	
och	bedömning	av	framtidsutsikterna	har	Bolaget,	med	nuvarande	verksamhet,	ett	positivt	kassaflöde	
i	årstakt.		Skulle	inledningen	av	år	2017	följa	säsongsvariationen	kan	dock	Bolaget	komma	att	
behöva	en	temporär	kompletterande	rörelsekapitalfinansiering	för	att	täcka	potentiellt	underskott	
tills	positivt	kassaflöde	återigen	uppstår	i	verksamheten.	Styrelsen	bedömer	det	som	sannolikt	att	
sådan	rörelsekapitalfinansiering	i	så	fall	kan	erhållas	i	form	av	en	kortsiktig	kredit.	Bolaget	gör	
därmed	bedömningen	att	rörelsekapitalet	efter	genomförd	Företrädesemission	är	tillräckligt	för	att	
tillgodose	rörelsekapitalbehovet	under	kommande	tolv	månader.

I	det	fall	Företrädesemissionen,	trots	teckningsförbindelser	och	emissionsgarantier,	inte	fulltecknas	
och	Bolaget	därmed	inte	tillförs	kapital	som	är	tillräckligt	för	att	finansiera	rörelsekapitalbehovet	
under	de	kommande	tolv	månaderna,	kan	Bolaget	tvingas	till	ytterligare	kapitalanskaffningar.	
Kapitalanskaffning	kan	komma	att	ske	genom	ytterligare	nyemissioner.	Det	är	inte	säkert	att	sådana	
nyemissioner	kan	ske	till	villkor	som	är	fördelaktiga	för	befintliga	aktieägare.	Om	inte	Pilum	tillförs	
tillräcklig	finansiering	kan	Bolaget	tvingas	till	neddragningar	och	andra	åtgärder,	vilket	kan	ha	en	
negativ	effekt	på	Bolagets	framtida	möjligheter.	Den	yttersta	konsekvensen	vid	utebliven	finansiering	
är	att	Bolaget	tvingas	ansöka	om	konkurs.
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AVSNITT C – INFORMATION OM DE VÄRDEPAPPER SOM ERBjUDS

AVSNITT D – RISKER

C.1 Aktieslag Aktier	i	Pilum	AB	med	ISIN-kod	SE0006341616

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

C.3 Antal	aktier	och	
nominellt	värde

Antalet	aktier	i	Pilum	uppgår	till	11	182	954,	envar	med	ett	kvotvärde	om	0,25	SEK	efter	genomförd	
minskning	av	aktiekapitalet	beslutat	på	extra	bolagsstämma	den	4	mars	2016.	Samtliga	aktier	är	
emitterade	och	fullt	inbetalda.	

C.4 Rättigheter	
avseende	aktierna

Varje	aktie	berättigar	till	en	(1)	röst	på	Pilums	bolagsstämma.	Varje	röstberättigad	aktieägare	får	vid	
bolagsstämma	rösta	för	fulla	antalet	av	denne	ägda	och	företrädda	aktier.	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.	Varje	aktie	ger	lika	rätt	till	
andel	av	Bolagets	tillgångar	och	vinst.

C.5 Aktiernas	
överlåtbarhet

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

C.6 Handelsplats Ej	tillämplig.	Aktier	är	inte	föremål	för	handel	på	en	reglerad	marknadsplats.

C.7 Utdelningspolitik Bolagets	utdelningspolicy	stipulerar	en	utdelning	om	30	procent	av	vinsten	varvid	det	skall	beaktas	
att	erforderligt	kapital	skall	finnas	för	förvärv	och	utveckling	av	verksamheten	och	att	soliditeten	
inte	skall	understiga	40	procent.

D.1 Huvudsakliga	risker	
avseende	Bolaget	
eller	branschen

Vid	en	bedömning	av	Pilums	framtida	utveckling	är	det	av	vikt	att	beakta	riskerna	i	Bolagets	
verksamhet.	Nedan	beskrivs	de	risker	och	osäkerhetsfaktorer	som	bedöms	ha	störst	betydelse	för	
Pilums	framtida	utveckling.	Riskerna	är	ej	rangordnade.
•	 Konjunktur –	Pilums	produkter	och	tjänster	säljs	huvudsakligen	till	aktörer	som	påverkas	av	det	

allmänna	ekonomiska	läget	och	investeringsviljan	tenderar	att	följa	konjunkturutvecklingen.	
En	ogynnsam	utveckling	av	sådana	faktorer	skulle	kunna	medföra	en	väsentlig	negativ	
inverkan	på	Bolagets	verksamhet,	finansiella	ställning	och	resultat.

•	 Konkurrenter –	Marknaden	för	Pilums	produkter	och	tjänster	är	konkurrensutsatt.	Om	Bolaget	
misslyckas	med	att	möta	konkurrensen	från	nya	och	befintliga	konkurrenter,	skulle	det	kunna	
ha	en	väsentlig	negativ	inverkan	på	Bolagets	verksamhet,	finansiella	ställning	och	resultat.

•	 Materialpriser –	Pilums	verksamhet	är	beroende	av	fortlöpande	leveranser	av	olika	material.	
Priserna	på	material	kan	fluktuera	mer	eller	mindre	över	tiden.	Ökade	materialpriser	kan	ha	
negativ	påverkan	på	Pilums	resultat	och	finansiella	ställning.

•	 Samarbetspartners –	Det	finns	en	risk	att	de	företag	som	Pilum	kommer	att	ingå	eller	redan	har	
ingått	samarbets-	eller	licensavtal	med	inte	kommer	att	uppfylla	sina	åtaganden	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	påverkas	genom	
anställda	som	avslutar	sina	anställningar	och	anställs	av	andra,	till	Pilum,	konkurrerande	
aktörer.	Utöver	detta	finns	det	en	risk	att	Bolaget	inte	kommer	att	kunna	behålla	
nyckelpersoner	eller	inte	kommer	att	kunna	rekrytera	ny	kvalificerad	personal,	vilket,	
åtminstone	på	kort	sikt,	skulle	kunna	medföra	ökade	kostnader	för	rekrytering	samt	medföra	
en	väsentlig	negativ	inverkan	på	Koncernens	verksamhet,	resultat	och	finansiella	ställning

•	 Potentiell nedskrivning av goodwill -	Pilums	koncernbalansräkning	består	till	stor	del	av	
goodwill.	Det	finns	en	risk	att	företaget	i	framtiden	kommer	att	skriva	ned	denna	vilket	skulle	
påverka	Bolagets	resultat	och	finansiella	ställning	negativt.

•	 Projektrelaterade risker –	Pilum	är	delvis	ett	projektorienterat	företag	där	en	del	av	
omsättningen	är	hänförlig	till	uppdrag	som	utförs	till	ett	fast	pris.	Om	Bolaget	misslyckas	
med	att	genomföra	uppdrag	till	fast	pris	på	ett	kostnadseffektivt	sätt	kan	detta	få	en	väsentlig	
negativ	inverkan	på	Koncernens	resultat	och	finansiella	ställning.	

•	 Företagsrekonstruktion - Pilum	AB	ansökte	om	företagsrekonstruktion	den	11	september	2015	
efter	att	effekterna	från	konkursen	i	Pilum	Industrifilter	AB	bedömts	påverka	moderbolaget	
Pilum	AB	så	tillvida	att	Pilum	AB	inte	längre	hade	möjlighet	att	fullgöra	sina	åtaganden.	
Pilum	ABs	företagsrekonstruktion	godkändes	den	18	januari	2016	genom	ackordsbeslut	
innebärande	att	samtliga	oprioriterade	fordringar	skall	nedsättas	med	75	procent.	Föreliggande	
Företrädesemission	genomförs	framförallt	i	syfte	att	reglera	ackordslikviden.	Om	Pilum	AB	
inte	fullgör	sina	skyldigheter	enligt	ackordsplanen	är	den	yttersta	konsekvensen	att	Bolaget	
försätts	i	konkurs.	I	händelse	av	Bolagets	konkurs	kommer	samtliga	aktieägare	att	förlora	hela	
sitt	tidigare	insatta	kapital.
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E.1 Emissionsbelopp	
och	emissions-
kostnader

Vid	full	 teckning	av	Företrädesemissionen	tillförs	Bolaget	11,2	Mkr	före	emissionskostnader.	
Emissionskostnaderna	beräknas	uppgå	till	cirka	1,7	Mkr,	varav	cirka	0,8	Mkr	utgör	kostnad	för	
emissionsgaranti.	

E.2a Bakgrund	och	motiv Pilum	AB	ansökte	om	företagsrekonstruktion	den	11	september	2015	eftersom	att	effekterna	
från	konkursen	i	Pilum	Industrifilter	AB	medförde	att	Pilum	AB	inte	längre	hade	möjlighet	att	
fullgöra	sina	åtaganden.	Pilum	AB:s	företagsrekonstruktion	godkändes	den	18	januari	2016	genom	
ackordsbeslut	i	Borås	tingsrätt	innebärande	att	samtliga	oprioriterade	fordringar	skall	nedsättas	med	
75	procent.	Föreliggande	Företrädesemission	genomförs	framförallt	i	syfte	att	reglera	ackordslikviden.

Bolaget	 måste	 tillföras	 kapital	 för	 att	 tillgodose	 likviditetsbehovet	 under	 den	 kommande	
tolvmånadersperioden.	Mot	bakgrund	av	detta	har	extra	bolagsstämman	den	4	mars	2016	godkänt	
styrelsens	beslut	om	att	genomföra	Företrädesemissionen	om	sammanlagt	cirka	11,2	Mkr,	vilken	
efter	avdrag	för	emissionskostnader	om	cirka	1,7	Mkr,	kommer	att	tillföra	cirka	9,5	Mkr	i	likviditet.	
Bolagets	 verksamhet	präglas	 av	 säsongsvariationer	 som	normalt	 innebär	 en	 likviditetsmässig	
belastning	under	perioden	januari	till	februari.	Baserat	på	verksamhetens	aktuella	status	och	det	
kassaflöde	som	genereras	från	den,	tillsammans	med	tillfört	kapital	via	Företrädesemissionen	är	det	
styrelsens	bedömning	att	Bolaget	har	tillräckligt	rörelsekapital	för	2016.	Bolaget	har,	via	skriftliga	
avtal,	erhållit	tecknings-	och	garantiåtaganden	om	totalt	cirka	11,2	Mkr,	motsvarande	100	procent	
av	Företrädesemissionen.

Emissionslikviden	avses	i	första	hand	att	användas	för	att	reglera	ackordslikvid	om	5,7	Mkr	varav	
2,3	Mkr	tillförs	Envipower	AB,	ett	belopp	som	således	kvarstannar	i	Koncernen.	I	andra	hand	avses	
emissionslikvid	användas	för	att	reglera	nyligen	upptagen	bryggfinansiering	om	2,8	Mkr	och	i	tredje	
hand	ska	kapital	allokeras	till	att	stärka	Bolagets	rörelsekapital.	I	det	fall	Företrädesemissionen,	trots	
teckningsförbindelser	och	emissionsgarantier,	inte	fulltecknas	och	Bolaget	därmed	inte	tillförs	kapital	
som	är	tillräckligt	för	att	finansiera	rörelsekapitalbehovet	under	de	kommande	tolv	månaderna,	kan	
Bolaget	tvingas	till	ytterligare	kapitalanskaffningar.	Kapitalanskaffning	kan	komma	att	ske	genom	
ytterligare	nyemissioner.	Det	är	 inte	säkert	att	sådana	nyemissioner	kan	ske	till	villkor	som	är	
fördelaktiga	för	befintliga	aktieägare.	Om	inte	Pilum	tillförs	tillräcklig	finansiering	kan	Bolaget	
tvingas	till	neddragningar	och	andra	åtgärder,	vilket	kan	ha	en	negativ	effekt	på	Bolagets	framtida	
möjligheter.	Den	yttersta	konsekvensen	vid	utebliven	finansiering	är	att	Bolaget	tvingas	ansöka	om	
konkurs.

D.1 Forts. •	 Framtida kapitalbehov	–	Det	finns	en	risk	att	Pilum	i	framtiden	inte	kan	generera	tillräckligt	med	
egna	vinstmedel	för	att	finansiera	Bolagets	verksamhet	och	fortsatta	expansion	och	således	också	
en	risk	att	Bolaget	i	framtiden	kan	komma	att	behöva	anskaffa	nytt	externt	kapital.	Om	inte	
Pilum	tillförs	tillräcklig	finansiering	kan	Bolaget	tvingas	till	neddragningar	och	andra	åtgärder,	
vilket	kan	ha	en	negativ	effekt	på	Bolagets	framtida	möjligheter.	Den	yttersta	konsekvensen	vid	
utebliven	finansiering	är	att	Bolaget	tvingas	ansöka	om	konkurs.

•	 Valutarisk –	Valutarisken	består	i	att	förändringar	i	valutakursen	har	en	inverkan	på	Bolagets	
resultat	och	uppstår	i	samband	med	betalningsflöden	i	utländsk	valuta.	Eventuella	fluktuerande	
valutakurser	skulle	kunna	medföra	väsentlig	negativ	effekt	på	Bolagets	verksamhet,	finansiella	
ställning	eller	resultat.

•	 Ränterisk – Pilum	är	exponerat	mot	ränterisk,	huvudsakligen	genom	att	Bolagets	finansiella	
tillgångar	och	skulder	påverkas	av	 förändrade	marknadsräntor.	Räntor	påverkas	av	många	
faktorer	som	ligger	utanför	Bolagets	kontroll	och	höjda	räntor	kan	få	en	negativ	inverkan	på	
Bolaget	verksamhet,	finansiella	ställning	eller	resultat.	

•	 Kreditrisk –	Med	kreditrisk	avses	risken	för	resultatpåverkan	om	motparten	inte	kan	fullgöra	sina	
betalningsåtaganden.	Den	övervägande	finansiella	risken	i	Bolaget	är	kreditrisken	i	utestående	
kundfordringar.	För	det	fall	Pilum	inte	erhåller	betalning	för	kundfordringar	kan	det	ha	en	
väsentlig	negativ	inverkan	på	Bolagets	verksamhet,	finansiella	ställning	och	resultat.

D.3 Huvudsakliga	
risker	avseende	de	
värdepapper	som	
erbjuds

De	huvudsakliga	riskerna	relaterade	till	Pilums	aktie	och	Företrädesemissionen	inkluderar:

•	 Risker	relaterade	till	storägares	intressen	som	kan	avvika	från	andra	aktieägares	intressen	och	
att	storägare	kan	komma	att	utöva	sitt	inflytande	över	Pilum	på	ett	sätt	som	inte	ligger	i	övriga	
aktieägares	intresse.

•	 Risker	relaterade	till	aktien	och	teckningsrätternas	likviditet,	vilket	kan	medföra	svårigheter	för	
innehavare	av	dessa	värdepapper	att	förändra	sitt	innehav,	utan	att	priset	påverkas	negativt	för	
säljaren.

•	 Risker	relaterade	till	aktiekursens	utveckling,	innebärande	risk	att	aktiepriset	utvecklas	negativt	
med	följd	att	investerare	drabbas	av	kapitalförluster	vid	försäljning.

•	 Risker	relaterade	till	utdelning.	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	närmaste	åren	sannolikt	kommer	att	återinvesteras	i	verksamheten.	Det	
finns	en	risk	att	Pilum	i	framtiden	inte	kommer	att	lämna	aktieutdelning.

AVSNITT E - INFORMATION OM VÄRDEPAPPER SOM ERBjUDS
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E.3 Villkor	i	
sammandrag

Företrädesrätt till teckning
Den	som	på	avstämningsdagen	den	15	mars	2016	är	registrerad	som	aktieägare	i	Pilum	äger	rätt	att	
med	företräde	teckna	aktier	i	Företrädesemissionen.	Innehav	av	en	(1)	aktie	berättigar	till	teckning	av	
fyra	(4)	nya	aktier.	Härutöver	erbjuds	aktieägare	och	andra	investerare	att	utan	företrädesrätt	anmäla	
intresse	om	teckning	av	nya	aktier.

Teckningskurs
Teckningskursen	är	0,25	SEK	per	aktie.	Courtage	utgår	ej.

Avstämningsdag
Avstämningsdag	hos	Euroclear	för	fastställande	av	vem	som	är	berättigad	att	erhålla	teckningsrätter	
är	den	15	mars	2016.	Sista	dag	för	handel	med	Pilums	aktie	med	rätt	att	erhålla	teckningsrätter	är	
den	11	mars	2016.	Aktien	handlas	exklusive	rätt	att	erhålla	teckningsrätter	från	och	med	den	14	
mars	2016.

Teckningsrätter
Rätten	att	teckna	aktier	utövas	med	stöd	av	teckningsrätter.	För	varje	aktie	i	Pilum	som	innehas	på	
avstämningsdagen	erhålls	en	(1)	teckningsrätt.	En	(1)	teckningsrätt	berättigar	till	teckning	av	fyra	
(4)	nya	aktier.	Handel	med	teckningsrätter	sker	på	Nasdaq	First	North	under	perioden	18	mars	-	31	
mars	2016.	

Teckningstid
Anmälan	om	teckning	av	aktier	genom	utnyttjande	av	teckningsrätter	ska	ske	genom	samtidig	
kontant	betalning	under	perioden	18	mars	-	4	april	2016.	

E.4 Intressen	och	
eventuella	
intressekonflikter

Pilums	finansiella	rådgivare	i	samband	med	Företrädesemissionen	är	Erik	Penser	Bank.	Erik	Penser	
Bank	har	tillhandahållit,	och	kan	i	framtiden	komma	att	tillhandahålla,	olika	bank-,	finansiella,	
investerings-,	kommersiella	och	andra	tjänster	åt	Pilum	för	vilka	de	erhållit,	respektive	kan	komma	
att	erhålla,	ersättning.	Baker	&	McKenzie	Advokatbyrå	är	Pilums	legala	rådgivare	i	samband	med	
Företrädesemissionen	och	erhåller	ersättning	på	löpande	räkning	för	utförda	tjänster	enligt	avtal.	
Därutöver	har	 inte	Baker	&	McKenzie	Advokatbyrå	några	ekonomiska	eller	andra	intressen	i	
Företrädesemissionen.

Bolagets	 största	 aktieägare	 har	 genom	 teckningsförbindelse	 åtagit	 sig	 att	 teckna	 aktier	 i	
Företrädesemissionen.	Ingen	ersättning	utgår	till	aktieägaren	för	teckningsåtagandet.	Därutöver	har	
en	part	utställt	emissionsgaranti,	för	vilken	ersättning	utgår.	

Utöver	ovanstående	parters	 intresse	att	Företrädesemissionen	kan	genomföras	 framgångsrikt,	
samt	avseende	emissionsgaranten	att	avtalad	ersättning	utbetalas,	bedöms	det	inte	föreligga	några	
ekonomiska	eller	andra	intressen	eller	några	intressekonflikter	mellan	parterna	som	i	enlighet	med	
ovanstående	har	ekonomiska	eller	andra	intressen	i	Företrädesemissionen.

E.5 Säljare	av	
värdepapper	och	
avtal	om	lock-up

Ej	tillämplig.	Erbjudandet	omfattar	nyemitterade	aktier.	Det	förekommer	inte	några	begränsningar	i	
aktieägares	möjligheter	att	efter	Företrädesemissionens	genomförande	avyttra	aktier	i	Bolaget	under	
viss	tid.

E.6 Utspädningseffekt Antalet	aktier	ökar	från	11	182	954	aktier	till	högst	55	914	770	aktier	och	innebär	en	utspädningseffekt	
som	uppgår	till	högst	80,0	procent	motsvarande	44	731	816	aktier.

E.7 Kostnader	som	
åläggs	investerare

Ej	tillämplig.	Inga	kostnader	åläggs	investerare	som	deltar	i	Erbjudandet.	Vid	handel	med	tecknings-
rätter	och	BTA	utgår	dock	normalt	courtage	enligt	tillämpliga	villkor	för	värdepappershandel.

SAMMANFATTNING
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Riskfaktorer

Verksamhets- och branschrelaterade risker
KONjUNKTUR
Pilums	produkter	och	tjänster	säljs	huvudsakligen	till	privata	och	
offentliga	aktörer	inom	energisektorn	och	tillverkningsindustrin.	
Dessa	aktörer	påverkas	av	det	allmänna	makroekonomiska	läget	
och	investeringsviljan	tenderar	att	följa	konjunkturutvecklingen.	
Således	 kan	 Pilums	 möjligheter	 att	 sälja	 sina	 produkter	
och	 tjänster	 indirekt	komma	att	påverkas	 av	 faktorer	 såsom	
räntenivåer,	valutakurser,	energipriser,	inflation,	deflation,	politisk	
osäkerhet,	skatter,	aktiemarknadens	utveckling,	arbetslöshet	och	
andra	faktorer	som	påverkar	det	allmänna	konjunkturläget.	En	
ogynnsam	utveckling	av	sådana	faktorer	skulle	kunna	medföra	
en	väsentlig	negativ	inverkan	på	Bolagets	verksamhet,	finansiella	
ställning	och	resultat.

KONKURRENTER
Marknaden	för	Pilums	produkter	och	tjänster	är	konkurrensutsatt.	
Det	finns	flera	inhemska	och	internationella	konkurrenter.	Pilums	
verksamhet	och	ställning	på	marknaden	kan	påverkas	negativt	
av	att	större	aktörer	med	betydande	finansiella	resurser	kan	ha	
bättre	möjlighet	att	konkurrera	i	exempelvis	kundupphandlingar	
av	större	anläggningsprojekt.	Om	Bolaget	misslyckas	med	att	
möta	konkurrensen	från	nya	och	befintliga	konkurrenter,	skulle	
det	kunna	medföra	en	väsentlig	negativ	inverkan	på	Bolagets	
verksamhet,	finansiella	ställning	och	resultat.

MATERIAlPRISER
Pilums	verksamhet	är	beroende	av	fortlöpande	leveranser	av	olika	
material.	Priserna	på	material	kan	fluktuera	mer	eller	mindre	över	
tiden.	Särskilt	viktigt	är	rostfritt	material,	och	huvudsakligen	
nickelpriset,	som	påverkar	lönsamheten	i	Pilums	projekt.	Ökade	
materialpriser	kan	ha	negativ	påverkan	på	Pilums	resultat	och	
finansiella	ställning.

SAMARBETSPARTNERS
Pilum	använder	sig	av	underleverantörer	och	andra	samarbets-
partners	och	det	finns	en	risk	att	de	företag	som	Pilum	kommer	
att	ingå	eller	redan	har	ingått	samarbets-	eller	licensavtal	med	
inte	kommer	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.	Pilum	kan	påverkas	
genom	att	anställda	avslutar	sina	anställningar	och	anställs	av	
andra,	till	Pilum,	konkurrerande	aktörer.	Utöver	detta	finns	det	
en	risk	att	Bolaget	inte	kommer	att	kunna	behålla	nyckelpersoner	
eller	inte	kommer	att	kunna	rekrytera	ny	kvalificerad	personal,	
vilket,	 åtminstone	på	kort	 sikt,	 skulle	kunna	medföra	ökade	
kostnader	 för	 rekrytering	samt	medföra	en	väsentlig	negativ	
inverkan	på	Koncernens	verksamhet,	 resultat	och	 finansiella	
ställning.

POTENTIEll NEDSKRIVNING AV GOODWIll 
Koncernbalansräkningen	består	till	stor	del	av	goodwill	som	per	
den	31	december	2015	uppgick	till	19,7	Mkr	(cirka	50	procent	
av	balansomslutningen).	Värderingen	bygger	på	 antaganden	
om	 framtida	 diskonterade	 kassaflöden	 i	 Koncernen	 och	
andra	parametrar.	Bolaget	prövar	behovet	av	nedskrivning	av	
goodwill	årligen	eller	så	snart	indikation	finns	på	värdenedgång.	
Den	 senaste	 nedskrivningsprövningen	 gjordes	 per	 den	 31	
december	2015	och	visade	ett	nedskrivningsbehov	på	4,6	Mkr.	
Nedskrivningen	fick	full	effekt	i	Koncernens	resultaträkning	per	
den	31	december	2015.	Efter	nedskrivning	av	goodwill	uppgår	
den	totala	goodwillen	 i	Koncernen	till	19,7	Mkr	vilket	 i	 sin	
helhet	avser	dotterbolaget	Envipower	AB.	Det	finns	en	risk	att	
fortsatta	nedskrivningar	av	Koncernens	goodwill	kan	behövas	
i	 framtiden.	Varje	 betydande	nedskrivning	 av	 goodwill	 kan	
medföra	en	väsentlig	negativ	inverkan	på	Koncernens	resultat	
och	finansiella	ställning.		

PROjEKTRElATERADE RISKER
Pilum	 är	 delvis	 ett	 projektrelaterat	 bolag	 där	 en	 del	 av	
omsättningen	är	hänförlig	till	uppdrag	som	Bolaget	utför	till	ett	
fast	pris.	Denna	typ	av	projekt	är	förenad	med	risker	som	bland	
annat	inkluderar	att	Bolaget	kan	missbedöma	komplexiteten	i	
uppdragen,	tid	för	genomförandet	samt	därtill	övriga	faktorer	
som	kan	bidra	 till	 att	kostnaden	blir	högre	 än	det	pris	 som	
Bolaget	har	offererat.	Om	Bolaget	misslyckas	med	att	genomföra	
uppdrag	till	fast	pris	på	ett	kostnadseffektivt	sätt	kan	detta	få	en	
väsentliga	negativ	inverkan	på	Koncernens	resultat	och	finansiella	
ställning.

FöRETAGSREKONSTRUKTION
Pilum	AB	ansökte	om	företagsrekonstruktion	den	11	september	
2015	efter	att	effekterna	från	konkursen	i	Pilum	Industrifilter	AB	
bedömts	påverka	moderbolaget	Pilum	AB	så	tillvida	att	Pilum	
AB	inte	längre	hade	möjlighet	att	fullgöra	sina	åtaganden.	Pilum	
AB:s	 företagsrekonstruktion	godkändes	den	18	 januari	2016	
genom	ackordsbeslut	 innebärande	att	 samtliga	oprioriterade	
fordringar	 skall	 nedsättas	 med	 75	 procent.	 Föreliggande	
Företrädesemission	genomförs	 framförallt	 i	 syfte	 att	 reglera	
ackordslikviden.	Om	Pilum	AB	inte	fullgör	sina	skyldigheter	
enligt	ackordsplanen	är	den	yttersta	konsekvensen	att	bolaget	
försätts	 i	 konkurs.	 I	 händelse	 av	Bolagets	 konkurs	 kommer	
samtliga	aktieägare	att	förlora	hela	sitt	tidigare	insatta	kapital.

FRAMTIDA KAPITAlBEHOV
Det	 finns	 en	 risk	 att	 Pilum	 i	 framtiden	 inte	 kan	 generera	
tillräckligt	med	 egna	 vinstmedel	 för	 att	 finansiera	Bolagets	
verksamhet	och	fortsatta	expansion	och	således	också	en	risk	
att	Bolaget	 i	 framtiden	kan	komma	att	behöva	anskaffa	nytt	
externt	kapital.	Kapitalanskaffning	kan	komma	att	ske	genom	
ytterligare	 nyemissioner	 och	 det	 är	 inte	 säkert	 att	 sådana	
nyemissioner	kan	ske	till	villkor	som	är	fördelaktiga	för	befintliga	
aktieägare.	Om	Pilum	upptar	finansiering	genom	att	emittera	
aktier	 eller	 aktierelaterade	 instrument	kan	detta	komma	att	
medföra	utspädningseffekter	för	Bolagets	befintliga	aktieägare.	

En investering i aktier, betalda tecknade aktier (”BTA”) eller teckningsrätter 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 beakta riskerna i Bolagets verksamhet. Samtliga 
riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas i detta avsnitt, varför en samlad utvärdering även måste innefatta övrig information 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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Skuldfinansiering,	 om	 sådan	 är	 tillgänglig	 för	Bolaget,	 kan	
innehålla	begränsande	villkor	avseende	användningen	av	kapital,	
vilket	kan	 inverka	negativt	på	Bolagets	 flexibilitet.	Om	inte	
Pilum	tillförs	 tillräcklig	finansiering	kan	Bolaget	 tvingas	 till	
neddragningar	och	andra	åtgärder,	vilket	kan	ha	en	negativ	effekt	
på	Bolagets	framtida	möjligheter.	Den	yttersta	konsekvensen	vid	
utebliven	finansiering	är	att	Bolaget	tvingas	ansöka	om	konkurs.

VAlUTARISK
Valutarisken	 består	 i	 att	 förändringar	 i	 valutakursen	 har	
en	 inverkan	 på	 Bolagets	 resultat	 och	 uppstår	 i	 samband	
med	 betalningsflöden	 i	 utländsk	 valuta.	Exponeringen	mot	
valutarisken	uppkommer	när	Pilum	gör	inköp	respektive	har	
försäljning	i	utländsk	valuta	vilket	huvudsakligen	görs	i	euro	eller	
amerikanska	dollar.	Följaktligen	skulle	eventuella	fluktuerande	
valutakurser	kunna	medföra	väsentlig	negativ	effekt	på	Bolagets	
verksamhet,	finansiella	ställning	eller	resultat.

RÄNTERISK
Pilum	är	exponerat	mot	 ränterisk,	huvudsakligen	genom	att	
Bolagets	finansiella	tillgångar	och	skulder	påverkas	av	förändrade	
marknadsräntor.	Räntor	påverkas	av	många	faktorer	som	ligger	
utanför	Bolagets	kontroll	och	höjda	räntor	kan	få	en	negativ	
inverkan	 på	 Bolaget	 verksamhet,	 finansiella	 ställning	 eller	
resultat.	

KREDITRISK
Kreditrisk	 eller	 motpartsrisk	 är	 risken	 för	 att	 motparten	 i	
en	 finansiell	 transaktion	 inte	 fullgör	 sina	 förpliktelser	 på	
förfallodagen.	Bolagets	kreditrisk	 innefattar	kundfordringar.	
Den	övervägande	finansiella	risken	 i	Bolaget	är	kreditrisken	
i	utestående	kundfordringar.	För	det	 fall	Pilum	inte	erhåller	
betalning	för	kundfordringar	kan	det	ha	en	väsentlig	negativ	
inverkan	 på	 Bolagets	 verksamhet,	 finansiella	 ställning	 och	
resultat.

Risker relaterade till aktien och 
Företrädesemissionen
HANDElSPlATS
Pilums	aktier	handlas	på	Nasdaq	First	North	Premier,	som	är	
en	alternativ	marknadsplats	som	drivs	av	de	olika	börserna	som	
ingår	 i	Nasdaq.	Den	har	 inte	samma	juridiska	status	som	en	
reglerad	marknad.	Bolag	på	Nasdaq	First	North	Premier	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	First	North	Premier	kan	med	bakgrund	i	
ovan	anses	vara	är	mer	riskfylld	än	en	investering	i	ett	börsnoterat	
bolag	som	är	noterat	på	en	reglerad	marknad.

STORÄGARE I PIlUM KAN UTöVA ETT BETYDANDE INFlYTANDE 
öVER BOlAGET
Tibia	Konsult	AB	 innehar	per	den	31	december	2015	27,2	
procent	 av	 rösterna	 i	Pilum.	Tibia	Konsult	AB	har	därmed	
möjlighet	att	utöva	betydande	 inflytande	över	utgången	 i	de	
ärenden	som	hänskjuts	till	Pilums	aktieägare	för	godkännande,	
inklusive	val	av	styrelseledamöter	och	eventuella	ökningar	av	
aktiekapitalet,	samgåenden,	konsolideringar	eller	försäljningar	av	
samtliga,	eller	nästan	samtliga,	Pilums	tillgångar.	Tibia	Konsult	
AB:s	intressen	kan	avvika	från	andra	aktieägares	intressen	och	
kan	komma	att	utöva	sitt	inflytande	över	Pilum	på	ett	sätt	som	
inte	ligger	i	övriga	aktieägares	intresse.

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	 begränsad	 tid	 i	 samband	 med	 Företrädesemissionens	
genomförande.	Det	förekommer	en	risk	att	likviditeten	i	aktierna,	
teckningsrätter	och	betalda	tecknade	aktier	inte	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.
	
AKTIEKURSENS UTVECKlING
Nuvarande	 och	 potentiella	 investerare	 bör	 beakta	 att	 en	
investering	 i	Pilum	är	 förenad	med	 risk	 för	 att	 aktiekursen	
kommer	att	ha	en	negativ	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.	Aktiekursen	kan	därmed	komma	att	
påverkas	av	faktorer	som	står	helt	eller	delvis	utanför	Bolagets	
kontroll.	Det	finns	således	en	risk	för	att	aktier	i	Pilum	inte	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	understiga	40	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	närmaste	åren	sannolikt	kommer	att	återinvesteras	i	
verksamheten.	Det	 finns	 en	 risk	 att	Pilum	 i	 framtiden	 inte	
kommer	att	lämna	aktieutdelning.

Ej SÄKERSTÄllDA TECKNINGSFöRBINDElSER OCH 
EMISSIONSGARANTIER
Pilum	har	erhållit	teckningsförbindelser	från	Bolagets	största	
aktieägare,	Tibia	Konsult	AB,	samt	från	Opcon	AB	som	träffat	
överenskommelse	med	Tibia	Konsult	AB	om	övertagande	av	
viss	andel	av	teckningsrätterna	och	att	nyttja	dessa	för	teckning	
av	nya	aktier.	Sammantaget	 föreligger	 teckningsförbindelser	
om	 totalt	 cirka	 3	Mkr,	motsvarande	 omkring	 27,2	 procent	
av	 Företrädesemissionen.	 Därutöver	 har	 Bolaget	 ingått	
avtal	med	Opcon	AB	om	emissionsgaranti	om	cirka	8	Mkr,	
motsvarande	 cirka	 72,8	 procent	 av	 Företrädesemissionen.	
Bolaget	har	därmed,	via	skriftliga	avtal,	erhållit	tecknings-	och	
garantiåtaganden	om	totalt	cirka	11,2	Mkr,	motsvarande	100	
procent	av	Företrädesemissionen.	För	teckningsförbindelserna	
utgår	 ingen	 ersättning.	 Pilum	 har	 inte	 begärt	 att	 spärrade	
bankmedel	 eller	 annan	 säkerhet	 ska	 ställas	 för	 fullföljandet	
av	 åtaganden	 enligt	 teckningsförbindelser	 och	 garantiavtal.	
I	 det	 fall	Företrädesemissionen,	 trots	 teckningsförbindelser	
och	emissionsgarantier,	 inte	 fulltecknas	och	Bolaget	därmed	
inte	 tillförs	 kapital	 som	 är	 tillräckligt	 för	 att	 finansiera	
rörelsekapitalbehovet	 under	 de	 kommande	 tolv	månaderna,	
kan	 Bolaget	 tvingas	 till	 ytterligare	 kapitalanskaffningar.	
Kapitalanskaffning	 kan	 komma	 att	 ske	 genom	 ytterligare	
nyemissioner.	Det	är	inte	säkert	att	sådana	nyemissioner	kan	
ske	till	villkor	som	är	fördelaktiga	för	befintliga	aktieägare.	Om	
inte	Pilum	tillförs	tillräcklig	finansiering	kan	Bolaget	tvingas	till	
neddragningar	och	andra	åtgärder,	vilket	kan	ha	en	negativ	effekt	
på	Bolagets	framtida	möjligheter.	Den	yttersta	konsekvensen	vid	
utebliven	finansiering	är	att	Bolaget	tvingas	ansöka	om	konkurs.

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

Vid	den	extra	bolagsstämman	i	Pilum	den	4	mars	2016	godkändes	styrelsens	förslag	från	den	2	februari	2016	om	nyemission	av	aktier	
med	företrädesrätt	för	befintliga	aktieägare.

Innehav	av	en	(1)	aktie	på	avstämningsdagen	den	15	mars	2016	berättigar	till	teckning	av	fyra	(4)	nya	aktier	till	en	teckningskurs	om	0,25	
SEK	per	aktie.	Teckningstiden	löper	under	perioden	18	mars	till	och	med	den	4	april	2016.	Vid	full	teckning	av	Företrädesemissionen	
tillförs	Bolaget	11,2	Mkr	före	emissionskostnader1.	

För	att	möjliggöra	Företrädesemissionen	beslutade	den	extra	bolagsstämman	den	4	mars	2016	om	minskning	av	reservfonden	och	
minskning	av	aktiekapitalet	för	förlusttäckning	utan	indragning	av	aktier.	Efter	genomförd	minskning	kommer	kvotvärdet	att	uppgå	
till	0,25	SEK	per	aktie.	Efter	minskningen	av	aktiekapitalet	enligt	ovan	kan	aktiekapitalet,	genom	Företrädesemissionen,	komma	att	
ökas	med	högst	11	182	954,00	SEK,	från	2	795	738,50	SEK	till	högst	13	978	692,50	SEK,	genom	nyemission	av	högst	44	731	816	
aktier,	envar	med	ett	kvotvärde	om	0,25	SEK.	Aktieägare	som	väljer	att	inte	delta	i	Företrädesemissionen	kommer	att	få	sin	ägarandel	
utspädd	med	högst	80	procent	av	kapitalet	och	rösterna	men	har	möjlighet	att	sälja	sina	teckningsrätter	för	att,	helt	eller	delvis,	erhålla	
kompensation	för	utspädningen.

För	det	fall	samtliga	teckningsrätter	inte	utnyttjas	för	teckning	med	företrädesrätt	skall	styrelsen,	inom	ramen	för	emissionens	högsta	
belopp,	besluta	om	tilldelning	utan	företrädesrätt.	Därvid	skall	vid	överteckning	tilldelning	i	första	hand	ske	till	dem	som	tecknat	
aktier	med	stöd	av	teckningsrätter	och	som	önskar	teckna	ytterligare	aktier,	pro	rata	i	förhållande	till	deras	teckning	med	stöd	av	
teckningsrätter,	och	i	andra	hand	till	andra	som	anmält	intresse	av	att	teckna	aktier	utan	stöd	av	teckningsrätter	pro	rata	i	förhållande	
till	det	antal	aktier	intresseanmälan	omfattar,	samt	i	tredje	hand	till	dem	som	har	lämnat	emissionsgarantier	avseende	teckning	av	aktier	
pro	rata	i	förhållande	till	vad	som	har	utfästs	av	varje	sådan	person.

Pilum	har	erhållit	 teckningsförbindelser	 från	Bolagets	 största	aktieägare,	Tibia	Konsult	AB,	samt	 från	Opcon	AB	som	träffat	
överenskommelse	med	Tibia	Konsult	AB	om	övertagande	av	viss	andel	av	teckningsrätterna	och	att	nyttja	dessa	för	teckning	av	nya	
aktier.	Sammantaget	föreligger	teckningsförbindelser	om	totalt	cirka	3	Mkr,	motsvarande	cirka	27,2	procent	av	Företrädesemissionen.	
Därutöver	har	Bolaget	 ingått	 avtal	med	Opcon	AB	om	emissionsgaranti	om	cirka	8	Mkr,	motsvarande	cirka	72,8	procent	av	
Företrädesemissionen.	Bolaget	har	därmed,	via	skriftliga	avtal,	erhållit	tecknings-	och	garantiåtaganden	om	totalt	cirka	11,2	Mkr,	
motsvarande	100	procent	av	Företrädesemissionen.

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

För ytterligare information hänvisas till Prospektet, vilket har upprättats av styrelsen för Pilum med anledning av förestående nyemission. 

*	*	*

Borås	den	11	mars	2016

Pilum AB (publ)
Styrelsen

1Emissionskostnaderna	beräknas	uppgå	till	cirka	1,7	Mkr,	varav	cirka	0,8	Mkr	utgör	garantiprovision.
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Styrelsen för Pilum är ansvarigt för innehållet i Prospektet. Härmed försäkras att styrelsen för Pilum har vidtagit alla rimliga 
försiktighetsåtgärder 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.

Borås	den	11	mars	2016

Pilum AB (publ)
Styrelsen

Pilum	är	ett	industriföretag	inriktat	mot	miljöteknik	och	är	genom	dotterbolaget	Envipower	AB	en	komplett	leverantör	av	hela	
värdekedjan	-	teknisk	konsultation,	anläggningar,	komponenter,	service	&	underhåll	och	reservdelar	-	inom	industriell	miljövård	
med	fokus	på	hantering	och	rening	av	gas	och	luft.	Kunderna	återfinns	huvudsakligen	bland	svenska	och	nordiska	industri-	och	
kraftvärmeföretag.	Nya	EU-direktiv	som	ställer	ökade	krav	på	industrin	att	minska	sina	utsläpp	är	en	viktig	drivkraft	för	den	marknad	
Pilum	är	verksamt	inom.

Under	 2013	 inledde	Pilum	 en	 strategiomläggning	med	mål	 att	 renodla	 verksamheten	 för	 att	 fokusera	 på	 rökgasrening	 och	
stoftavskiljning.	Verksamheten	har	sedan	mitten	på	2012,	då	Envipower	AB	förvärvades,	bedrivits	genom	dotterbolagen	Pilum	
Industrifilter	AB	och	Envipower	AB,	vars	verksamheter	skiljde	sig	åt	med	avseende	på	projektstorlek	och	affärsmodell.	Pilum	
Industrifilter	AB:s	verksamhet	innefattade	omfattande	projektleveranser	medan	Envipower	AB:s	verksamhet	bedrivs	genom	mindre	
projekt	eller	löpande	serviceuppdrag.	Den	kvarvarande	verksamheten	bedrivs	idag	genom	dotterbolaget	Envipower	AB	med	fokus	på	
service-,	underhållsarbeten,	uppgraderingar	av	befintliga	anläggningar	och	leverans	av	mindre	nybyggnadsprojekt	inom	rökgas-	och	
stoftavskiljningsområdet.	Övriga	verksamheter	har	avyttrats	eller	avvecklats.

Under	september	2015	försattes	Pilum	Industrifilter	AB	i	konkurs	efter	att	bolaget	inte	kunnat	nå	en	kompletterande	uppgörelse	med	
SSAB	angående	ökade	kostnader	vid	installation	av	stor	sinterfilteranläggning	i	Luleå.	Som	en	följd	därav	hävde	Vattenfall	ett	avtal	
avseende	ett	större	projekt	i	Uppsala.	

Pilum	AB	ansökte	om	företagsrekonstruktion	den	11	september	2015	eftersom	att	effekterna	från	konkursen	i	Pilum	Industrifilter	AB	
medförde	att	Pilum	AB	inte	längre	hade	möjlighet	att	fullgöra	sina	åtaganden.	Pilum	AB:s	företagsrekonstruktion	godkändes	den	18	
januari	2016	genom	ackordsbeslut	i	Borås	tingsrätt	innebärande	att	samtliga	oprioriterade	fordringar	skall	nedsättas	med	75	procent.	
Föreliggande	Företrädesemission	genomförs	framförallt	i	syfte	att	reglera	ackordslikviden.

Bolaget	måste	tillföras	kapital	för	att	tillgodose	likviditetsbehovet	under	den	kommande	tolvmånadersperioden.	Mot	bakgrund	av	detta	
har	extra	bolagsstämman	den	4	mars	2016	godkänt	styrelsens	beslut	om	att	genomföra	Företrädesemissionen	om	sammanlagt	cirka	11,2	
Mkr,	vilken	efter	avdrag	för	emissionskostnader	om	cirka	1,7	Mkr,	kommer	att	tillföra	cirka	9,5	Mkr	i	likviditet.	

Bolagets	verksamhet	präglas	av	säsongsvariationer	som	normalt	innebär	en	likviditetsmässig	belastning	under	perioden	januari	till	
februari.	Baserat	på	verksamhetens	aktuella	status	och	det	kassaflöde	som	genereras	från	den,	tillsammans	med	tillfört	kapital	via	
Företrädesemissionen	är	det	styrelsens	bedömning	att	Bolaget	har	tillräckligt	rörelsekapital	för	2016.	Bolaget	har,	via	skriftliga	avtal,	
erhållit	tecknings-	och	garantiåtaganden	om	totalt	cirka	11,2	Mkr,	motsvarande	100	procent	av	Företrädesemissionen.

Emissionslikviden	avses	i	första	hand	att	användas	för	att	reglera	ackordslikvid	om	5,7	Mkr	varav	2,3	Mkr	tillförs	Envipower	AB,	
ett	belopp	som	således	kvarstannar	 i	Koncernen.	I	andra	hand	avses	emissionslikvid	användas	 för	att	 reglera	nyligen	upptagen	
bryggfinansiering	om	2,8	Mkr	och	i	tredje	hand	ska	kapital	allokeras	till	att	stärka	Bolagets	rörelsekapital.	I	det	fall	Företrädesemissionen,	
trots	teckningsförbindelser	och	emissionsgarantier,	inte	fulltecknas	och	Bolaget	därmed	inte	tillförs	kapital	som	är	tillräckligt	för	
att	finansiera	rörelsekapitalbehovet	under	de	kommande	tolv	månaderna,	kan	Bolaget	tvingas	till	ytterligare	kapitalanskaffningar.	
Kapitalanskaffning	kan	komma	att	ske	genom	ytterligare	nyemissioner.	Det	är	inte	säkert	att	sådana	nyemissioner	kan	ske	till	villkor	
som	är	fördelaktiga	för	befintliga	aktieägare.	Om	inte	Pilum	tillförs	tillräcklig	finansiering	kan	Bolaget	tvingas	till	neddragningar	och	
andra	åtgärder,	vilket	kan	ha	en	negativ	effekt	på	Bolagets	framtida	möjligheter.	Den	yttersta	konsekvensen	vid	utebliven	finansiering	
är	att	Bolaget	tvingas	ansöka	om	konkurs.

Efter	genomförande	av	Företrädesemissionen	kommer	Pilum	kunna	fokusera	på	de	möjligheter	som	finns	i	Envipower	AB.

Bakgrund och motiv
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VD har ordet

Dotterbolaget	Envipower	har	som	strategi	att	vara	en	fullserviceleverantör	inom	rökgasrening	och	stoftavskiljning.	Bolaget	levererar	
tjänster	och	produkter	i	en	värdekedja	från	teknisk	konsultation	och	leverans	av	mindre	anläggningar	till	service	och	reservdelar.

Envipowers	lokala	servicekontor	skapar	goda	affärsmöjligheter	tack	vare	närhet	till	kund	i	kombination	med	bolagets	kunskap	och	
erfarenhet	om	de	olika	behov	som	finns	inom	olika	kundsegment.	

Industrin	i	Sverige	och	Norden	fortsätter	att	investera	i	miljöskydd	avseende	utsläpp	till	luft.	En	växande	marknad	genererar	goda	
affärsmöjligheter	för	Envipower	såväl	för	löpande	serviceuppdrag	som	investeringar	i	förbättrad	reningsteknik.	

EU:s	skärpta	utsläppskrav	leder	de	kommande	åren	till	goda	affärsmöjligheter	för	Envipower.	Att	bedriva	en	hållbar	verksamhet	definierad	
i	tre	dimensioner	blir	allt	tydligare.	En	god	inre	och	yttre	miljö	kräver	investeringar	i	förbättrad	reningsteknik	med	efterföljande	behov	
av	service	och	reservdelar.	

Norden	och	Baltikum	är	Envipowers	hemmamarknad.	I	januari	2016	öppnade	Bolaget	ett	nytt	kontor	i	Tallinn	som	utgör	bas	för	den	
baltiska	marknaden.	

Vi	ser	en	ökande	konkurrens	från	såväl	små	nationella	som	större	internationella	aktörer,	vilket	leder	till	en	prispress	inom	vissa	delar	av	
marknaden.	För	att	möta	denna	konkurrens	arbetar	Envipower	i	partnerskap	med	andra	leverantörer	för	att	kunna	erbjuda	marknaden	
heltäckande	och	hållbara	lösningar.	

Utsikterna	för	de	tjänster	och	produkter	som	Envipower	erbjuder	den	nordiska	och	baltiska	marknaden	bedöms	långsiktigt	som	
mycket	goda.	På	kort	sikt	är	utvecklingen	av	Envipower	mer	svårbedömd	dels	då	flera	medarbetare	på	kort	tid	valt	att	lämna	bolaget	
för	att	delvis	gå	till	olika	konkurrerande	verksamhet	och	dels	då	den	bedömda	långsiktiga	marknadsuppgången	kan	ha	kortsiktiga	
fördröjningar.	Personalförändringarna	får	på	kort	sikt	en	negativ	påverkan	på	omsättning	och	resultat.	Rekrytering	pågår	för	att	stärka	
upp	organisationen.	

Genom	en	fortsatt	ökad	kund-	och	marknadsorientering	i	Bolaget	skapas	successivt	förbättrade	förutsättningar	för	en	ökad	tillväxt.	
Envipower	kommer	att	fortsätta	att	fokusera	på	en	ökad	försäljning	av	komponenter	och	mindre	filteranläggningar	på	den	nordiska	och	
baltiska	marknaden	eftersom	EU:s	utsläppsdirektiv	kommer	att	leda	till	en	ökad	efterfrågan	av	mer	effektiva	reningsanläggningar	de	
kommande	åren.	Inom	servicesegmentet	kommer	fortsatt	fokus	ligga	på	en	affärsmodell	med	en	stark	närhet	till	kund	och	med	mål	att	
etablera	nya	servicekontor	för	att	vara	på	plats	där	marknaden	finns.

Bolagets	beslutade	strategi	ligger	fast	som	innebär	att	vi	skall	erbjuda	marknaden	i	Norden	och	Baltikum	ett	brett	produkt-	och	
tjänsteutbud	inom	hela	värdekedjan	bestående	av:

•	 Teknisk	konsultation
•	 Komponenter	och	mindre	anläggningar
•	 Service	och	underhåll
•	 Reservdelar

Efter	avslutad	rekonstruktion	i	Pilum	AB	kan	all	kraft	nu	koncentreras	på	framtiden	och	på	att	bygga	upp	en	stark	och	kundorienterad	
organisation	och	ta	vara	på	de	goda	affärsmöjligheter	som	marknaden	erbjuder.	Mycket	troligt	är	att	vi	de	kommande	åren	kommer	att	
se	ökade	investeringar	i	förbättrad	reningsteknik	såväl	i	Norden	som	i	Baltikum	vilket	kan	leda	till	en	ökad	efterfrågan	på	de	produkter	
och	tjänster	Pilum	erbjuder	marknaden.

Borås	den	11	mars	2016

Christian	Baarlid
VD	Pilum	AB	(publ)

	

”Efter avslutad rekonstruktion i Pilum AB kan all kraft nu koncentreras på 
framtiden och att bygga upp en stark och kundorienterad organisation.”

- CHRISTIAN BAARlID, VD
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FöRETRÄDESRÄTT TIll TECKNING
Den	som	på	avstämningsdagen	den	15	mars	2016	är	registrerad	
som	aktieägare	i	Pilum	äger	rätt	att	med	företräde	teckna	aktier	
i	Företrädesemissionen.	Innehav	av	en	(1)	aktie	berättigar	till	
teckning	av	fyra	(4)	nya	aktier.	Härutöver	erbjuds	aktieägare	
och	andra	investerare	att	utan	företrädesrätt	anmäla	intresse	om	
teckning	av	nya	aktier.

TECKNINGSKURS
Teckningskursen	är	0,25	SEK	per	aktie.	Courtage	utgår	ej.

AVSTÄMNINGSDAG
Avstämningsdag	hos	Euroclear	 för	 fastställande	av	vem	som	
är	berättigad	att	erhålla	teckningsrätter	är	den	15	mars	2016.	
Sista	dag	 för	handel	med	Pilums	 aktie	med	 rätt	 att	 erhålla	
teckningsrätter	är	den	11	mars	2016.	Aktien	handlas	exklusive	
rätt	att	erhålla	teckningsrätter	från	och	med	den	14	mars	2016.

TECKNINGSRÄTTER
Rätten	att	teckna	aktier	utövas	med	stöd	av	teckningsrätter.	För	
varje	aktie	i	Pilum	som	innehas	på	avstämningsdagen	erhålls	en	
(1)	teckningsrätt.	En	(1)	teckningsrätt	berättigar	till	teckning	av	
fyra	(4)	nya	aktier.

Handel med teckningsrätter
Handel	med	teckningsrätter	sker	på	Nasdaq	First	North	under	
perioden	18	mars	-	31	mars	2016.	Bank	eller	annan	förvaltare	
handlägger	förmedling	av	köp	eller	försäljning	av	teckningsrätter.	
Den	som	önskar	köpa	eller	 sälja	 teckningsrätter	 skall	därför	
vända	sig	till	sin	bank	eller	annan	förvaltare.	Vid	sådan	handel	
utgår	normalt	courtage.

TECKNINGSTID
Anmälan	 om	 teckning	 av	 aktier	 genom	 utnyttjande	 av	
teckningsrätter	ska	ske	genom	samtidig	kontant	betalning	under	
perioden	18	mars	-	4	april	2016.	Observera	att	teckningsrätter	
som	 inte	utnyttjas	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	teckningsrätterna	måste	de	antingen	utnyttjas	för	teckning	
av	 aktier	 senast	 den	 4	 april	 2016	 eller	 säljas	 senast	 den	 31	
mars	2016.	Styrelsen	för	Bolaget	äger	rätt	att	förlänga	den	tid	
under	vilken	anmälan	om	teckning	och	betalning	kan	ske.	En	
eventuell	 förlängning	av	teckningstiden	offentliggörs	genom	
pressmeddelande	senast	den	4	april	2016.

TECKNING OCH BETAlNING MED STöD AV TECKNINGSRÄTTER

Direktregistrerade aktieägare
De	aktieägare	som	på	avstämningsdagen	är	registrerade	i	den	
av	Euroclear	 för	Bolagets	 räkning	 förda	aktieboken	erhåller	
förtryckt	 emissionsredovisning	med	bifogad	 inbetalningsavi	
från	 Euroclear.	 Av	 den	 förtryckta	 emissionsredovisningen	
framgår	bland	annat	antalet	erhållna	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	 teckningsrätter	 på	
aktieägares	VP-konto	kommer	inte	att	skickas	ut.

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:

1. Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear
I	det	fall	samtliga	på	avstämningsdagen	erhållna	teckningsrätter	
utnyttjas	för	teckning	av	aktier	ska	den	förtryckta	inbetalningsavin	
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.

2. Särskild anmälningssedel
I	 det	 fall	 teckningsrätter	 förvärvas	 eller	 avyttras	 eller	 om	
aktieägaren	 av	 andra	 skäl	 avser	 att	 utnyttja	 ett	 annat	 antal	
teckningsrätter	 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	 inbetalningsavin	 från	
Euroclear	ska	därmed	inte	användas.	Särskild	anmälningssedel	
kan	beställas	 från	Erik	Penser	Bank	via	 telefon,	e-post	eller	
laddas	ned	från	hemsidan.	Särskild	anmälningssedel	ska	vara	
Erik	Penser	Bank	tillhanda	senast	kl	17.00	den	4	april	2016.	
Endast	en	anmälningssedel	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	 anmälningssedel	kan	komma	att	 lämnas	utan	
avseende.	Anmälan	är	bindande.	Ifylld	särskild	anmälningssedel	
skickas	eller	lämnas	till:

Erik	Penser	Bank
Emissionsavdelningen/Pilum
Box	7405
103	91	Stockholm

Besöksadress:		 Apelbergsgatan	27
Telefon:		 	 08-463	80	00
E-post:		 	 emission@penser.se
Webbplats:		 www.penser.se

Förvaltarregistrerade aktieägare med depå hos bank eller 
annan förvaltare 
De	aktieägare	som	på	avstämningsdagen	är	förvaltarregistrerade	
hos	 bank	 eller	 annan	 förvaltare	 erhåller	 ingen	 emissions-
redovisning	från	Euroclear.	Teckning	och	betalning	ska	avseende	
förvaltarregistrerade	aktieägare	ske	i	enlighet	med	anvisningar	
från	respektive	bank	eller	annan	förvaltare.

Villkor och anvisningar
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TECKNING UTAN STöD AV TECKNINGSRÄTTER
Anmälan	om	teckning	av	aktier	utan	stöd	av	teckningsrätter	ska	
ske	under	samma	period	som	anmälan	om	teckning	av	aktier	med	
stöd	av	teckningsrätter,	det	vill	säga	under	perioden	18	mars	-	4	
april	2016.

För	det	fall	samtliga	teckningsrätter	inte	utnyttjas	för	teckning	
med	företrädesrätt	skall	styrelsen,	inom	ramen	för	emissionens	
högsta	belopp,	besluta	om	tilldelning	utan	företrädesrätt.	Därvid	
skall	vid	överteckning	tilldelning	i	första	hand	ske	till	dem	som	
tecknat	aktier	med	stöd	av	teckningsrätter	och	som	önskar	teckna	
ytterligare	aktier,	pro	rata	i	förhållande	till	deras	teckning	med	
stöd	av	teckningsrätter,	och	i	andra	hand	till	andra	som	anmält	
intresse	av	att	teckna	aktier	utan	stöd	av	teckningsrätter	pro	rata	
i	förhållande	till	det	antal	aktier	intresseanmälan	omfattar,	samt	i	
tredje	hand	till	dem	som	har	lämnat	emissionsgarantier	avseende	
teckning	av	aktier	pro	rata	i	förhållande	till	vad	som	har	utfästs	
av	varje	sådan	person.

Direktregistrerade aktieägare
Direktregistrerade	aktieägares	intresseanmälan	att	teckna	aktier	
utan	 stöd	 av	 teckningsrätter	 ska	 göras	 på	 anmälningssedel	
som	ifylls,	undertecknas	och	därefter	skickas	eller	lämnas	till	
Erik	Penser	Bank.	Anmälningssedel	 kan	beställas	 från	Erik	
Penser	Bank	via	telefon,	e-post	eller	laddas	ned	från	hemsidan.	
Anmälningssedeln	ska	vara	Erik	Penser	Bank	tillhanda	senast	
kl	 17.00	 den	 4	 april	 2016.	Endast	 en	 anmälningssedel	 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	anmälningssedel	kan	
komma	att	lämnas	utan	avseende.	Anmälan	är	bindande.	Besked	
om	eventuell	tilldelning	lämnas	genom	utskick	av	avräkningsnota	
vilken	 ska	 betalas	 i	 enlighet	 med	 anvisningarna	 på	 denna.	
Meddelande	utgår	endast	till	dem	som	erhållit	tilldelning.

Förvaltarregistrerade aktieägare med depå hos bank eller 
annan förvaltare 
Förvaltarregistrerade	 aktieägares	 intresseanmälan	att	 teckna	
aktier	utan	 stöd	av	 teckningsrätter	 ska	göras	 i	 enlighet	med	
anvisningar	från	respektive	bank	eller	annan	förvaltare.

UTlÄNDSKA AKTIEÄGARE
Aktieägare	som	är	bosatta	utanför	Sverige	och	som	önskar	delta	i	
Företrädesemissionen	ska	sända	den	förtryckta	inbetalningsavin,	
i	det	fall	samtliga	erhållna	teckningsrätter	utnyttjas,	eller	särskild	
anmälningssedel,	om	ett	annat	antal	teckningsrätter	utnyttjas,	
tillsammans	 med	 betalning	 till	 adress	 på	 föregående	 sida.	
Betalning	ska	erläggas	till	Erik	Penser	Banks	bankkonto	i	SEB	
med	följande	kontouppgifter:

Bank:	SEB	(Skandinaviska	Enskilda	Banken	AB)
IBAN-nummer:	SE48	5000	0000	0556	5101	8077
SWIFT:	ESSESESS

Observera	att	till	följd	av	restriktioner	i	värdepapperslagstiftningen	
riktar	sig	Företrädesemissionen	inte	till	personer	som	är	bosatta	
eller	har	registrerad	adress	i	USA,	Australien,	Japan,	Nya	Zeeland,	
Singapore,	Sydafrika,	Hongkong,	Kanada	eller	andra	länder	där	

deltagande	 förutsätter	ytterligare	prospekt,	 registrering	eller	
andra	åtgärder	än	de	som	följer	av	svensk	rätt.	Aktieägare	med	
registrerad	adress	i	något	av	dessa	länder	uppmanas	att	kontakta	
Erik	Penser	Bank	för	att	erhålla	likvid	från	försäljning	av	erhållna	
teckningsrätter,	efter	avdrag	för	försäljningskostnader,	som	dessa	
innehavare	annars	hade	varit	berättigade	till.	Utbetalning	av	
sådan	försäljningslikvid	kommer	inte	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	
bekräftelse	att	inbokning	av	betalda	tecknade	aktier	(BTA)	har	
skett	på	tecknarens	VP-konto.	Aktieägare	som	har	sitt	innehav	
förvaltarregistrerat	via	depå	hos	bank	eller	annan	förvaltare	får	
information	från	respektive	förvaltare.

Handel med BTA
Handel	med	BTA	kommer	att	ske	på	Nasdaq	First	North	från	
och	med	den	18	mars	2016	fram	till	dess	att	Bolagsverket	har	
registrerat	Företrädesemissionen.	Denna	registrering	beräknas	
ske	vecka	16	2016.

lEVERANS AV AKTIER
BTA	kommer	att	ersättas	av	aktier	så	snart	Företrädesemissionen	
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	vecka	17	
2016.	De	nyemitterade	aktierna	kommer	att	tas	upp	till	handel	
på	Nasdaq	First	North	i	samband	med	att	Företrädesemissionen	
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.

öVRIG INFORMATION
Styrelsen	 för	Pilum	äger	 inte	 rätt	att	avbryta,	återkalla	eller	
tillfälligt	 dra	 in	 erbjudandet	 att	 teckna	 aktier	 i	 Bolaget	 i	
enlighet	med	villkoren	i	Prospektet.	En	teckning	av	nya	aktier	
är	oåterkallelig	och	tecknaren	kan	inte	upphäva	eller	modifiera	
en	teckning	av	nya	aktier.	Ofullständiga	eller	felaktigt	ifyllda	
anmälningssedlar	kan	komma	att	lämnas	utan	beaktande.	Om	
teckningslikviden	inbetalas	för	sent,	är	otillräcklig	eller	betalas	
på	felaktigt	sätt	kan	anmälan	om	teckning	komma	att	lämnas	
utan	beaktande	eller	 teckning	komma	att	 ske	med	ett	 lägre	
belopp.	Betald	likvid	som	ej	tagits	i	anspråk	kommer	i	så	fall	
att	återbetalas.	Om	flera	anmälningssedlar	av	samma	kategori	
inges	kommer	endast	den	anmälningssedel	som	senast	kommit	
Erik	Penser	Bank	 tillhanda	att	beaktas.	För	 sent	 inkommen	
inbetalning	på	belopp	som	understiger	100	SEK	återbetalas	
endast	på	begäran.

OFFENTlIGGöRANDE AV FöRETRÄDESEMISSIONENS UTFAll
Utfallet	i	Företrädesemissionen	kommer	att	offentliggöras	genom	
pressmeddelande,	vilket	beräknas	ske	omkring	den	8	april	2016.

VIllKOR OCH ANVISNINGAR



19

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	15	mars	2016	erhåller	du	en	teckningsrätt.

En	teckningsrätt	berättigar	till	teckning	av	fyra	(4)	nya	aktier	för	0,25	SEK	per	aktie.	

+	1,00	SEK

Observera att för att förhindra förlust 
av värdet på teckningsrätterna måste 
de antingen utnyttjas för teckning av 
aktier senast den 4 april 2016 eller säljas 
senast den 31 mars 2016.

1 AKTIE 1 TR

1 TR
4 AKTIER

FöR DIG SOM HAR VP-KONTO

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

Om	du	utnyttjar	samtliga	teckningsrätter	ska	den	
förtryckta	emissionsredovisningen	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	Bank	via	
telefon,	e-post	eller	www.penser.se.

OBS!
Betalning	ska	ske	
senast	den	4	april	

2016

FöR DIG SOM HAR DEPå HOS FöRVAlTARE

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.

Så här tecknar du aktier utan företrädesrätt
FöR DIG SOM HAR VP-KONTO

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

Anmälningssedeln	ska	vara	Erik	
Penser	Bank	tillhanda	senast	den	4	
april	2016

Om	du	blir	tilldelade	aktier	får	
du	en	avräkningsnota	som	ska	
betalas	enligt	anvisningar	på	
denna.

FöR DIG SOM HAR DEPå HOS FöRVAlTARE

Teckning	och	betalning	ska	ske	
genom	respektive	bank/förvaltare

För	att	teckna	aktier,	följ	instruktioner	som	du	får	från	
din	förvaltare.
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INDUSTRINS INVESTERINGAR
Marknaden	 för	 Pilums	 erbjudande	 har	 historiskt	 sett	 varit	
cyklisk	där	industrins	investeringar	påverkats	av	den	industriella	
konjunkturen.	I	Sverige	uppgick	industrins	investeringar	under	
2014	till	56,6	Mdkr,	vilket	var	en	ökning	om	5	procent	jämfört	
med	2013.	Enligt	SCBs	investerarenkät	förväntar	sig	marknaden	
investeringar	om	59	Mdkr	under	2016,	motsvarande	en	ökning	
om	4	procent	jämfört	med	2014.	En	del	skillnader	finns	mellan	
industrisegment	där	industrin	för	stål-	och	metallframställning	
sett	till	verkställda	och	förväntade	investeringar	sticker	ut	med	
investeringsökningar	om	16	procent	för	2015	jämfört	med	2014.	
Det	är	inom	detta	segment	som	Pilum	fick	en	order	från	SSAB.	
Energisektorn,	som	för	Pilum	är	en	viktig	marknad,	har	med	
undantag	för	ett	par	år	har	haft	en	stabil	ökning	sedan	90-talet.	
Industrins	 investeringar	hade	 stor	bäring	på	marknaden	 för	
Pilum	Industrifilter	AB.	Envipower	AB:s	fokus	och	tonvikt	på	
service	medför	att	tunga	investeringar	inte	är	 lika	strategiskt	
viktiga	för	Pilum	framöver.

KONjUNKTURUTVECKlINGEN
Den	svenska	 industrins	 investeringar	påverkas	 i	hög	grad	av	
konjunkturutvecklingen.	 Industrins	 investeringar	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	
tillbaka	på	 samma	nivåer	 som	 före	 finanskrisen.	Detsamma	
gäller	industrins	kapacitetsutnyttjande	som	under	2015,	inom	
ett	flertal	branscher	i	Norden,	varit	fortsatt	låg	och	inte	kommit	
upp	 i	nivåer	 som	rådde	 innan	 finanskrisen.	Ett	 fortsatt	 lågt	
kapacitetsutnyttjande	och	en	under	2014	stark	krona	är	faktorer	
som	kan	ha	påverkat	investeringarna	negativt.	Under	den	senaste	
tiden	har	dock	svenska	kronan	försvagats	kraftigt	mot	både	den	
amerikanska	dollarn	och	euron	vilket	kan	komma	att	påverka	den	
svenska	industrins	lönsamhet	positivt.	

INDUSTRINS INVESTERINGAR - MDKR
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INDUSTRINS KAPACITETSUTNYTTjANDE (FjÄRDE KVARTAlET RESPEKTIVE åR)

Marknadsöversikt

Pilum verkar på den nordiska och baltiska marknaden inom industriell miljövård och erbjuder teknisk konsultation, komponenter, anläggningar, 
service samt reservdelar inom rökgasrening och stoftavskiljning. Bolagets geografiska huvudmarknad utgörs av de nordiska länderna och baltiska 
länderna, med fokus på den svenska marknaden. Pilums kunder återfinns i första hand inom kraftvärmesektorn, gruv- och metallindustrin, annan 
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. 

EU:s skärpta utsläppskrav leder till goda affärsmöjligheter för Pilum. Målet för industrin att bedriva en hållbar verksamhet definierad i tre 
dimensioner, nämligen ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet och social hållbarhet, blir allt tydligare. En god inre och yttre miljö kräver 
investeringar i förbättrad reningsteknik med efterföljande behov av service och reservdelar. Pilum kommer att fokusera ytterligare på en ökad 
försäljning av komponenter och mindre filteranläggningar på den nordiska och baltiska marknaden eftersom EU:s utsläppsdirektiv bedöms leda 
till en ökad efterfrågan av mer effektiva reningsanläggningar de kommande åren.

Källa:	Statistiska	Centralbyrån	(SCB)		
Industrins	investeringar.	Korrigerad	2015-11-20.

Källa:	Statistiska	Centralbyrån	(SCB)
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EU-DIREKTIV FöRVÄNTAS DRIVA EFTERFRåGAN INOM 
MIljöSKYDD
Nya	 strängare	 EU-direkt iv 	 om	 uts läppsnivåer 	 från	
industriannläggningar	 driver	 efterfrågan	 på	 industriell	
miljövård.	Bland	annat	har	EU	beslutat	om	skärpta	krav	vad	
gäller	industriutsläpp	genom	Industriemissionsdirektivet	(IED)	
som	implementerades	i	svensk	lag	under	2013.	Naturvårdverket	
bedömer	att	över	1	000	svenska	verksamheter	berörs	av	direktivet,	
vilket	inbergriper	strängare	krav	på	miljöpåverkande	utsläpp.	
Den	18	december	2014	antogs	ytterligare	ett	direktiv,	The	Clean	
Air	Policy	Package,	med	syfte	att	uppdatera	och	förbättra	EU:s	
strategi	för	en	bättre	luftkvalitet.	Direktivet	innefattar	strängare	
utsläppsmål	som	ska	gälla	från	och	med	2020	med	ytterligare	
skärpningar	 fram	 till	 2030.	 De	 skärpta	 direktiven	 driver	
efterfrågan	på	Pilums	produkter	och	tjänster	redan	 idag	och	
förväntas	vara	en	än	viktigare	drivkraft	i	framtiden.	EU	bedömer	
också	att	efterfrågan	på	produkter	och	produktionsmetoder	med	
låga	utsläpp	förväntas	stiga	kraftigt	vilket	ytterligare	bör	stärka	
efterfrågan	på	miljöskydd.

INDUSTRINS KOSTNADER FöR MIljöSKYDD 
Miljöskyddskostnader	är	åtgärder	och	kostnader	som	helt	eller	
delvis	är	inriktade	på	att	minska	påverkan	på	den	yttre	miljön	
från	företagets	tillverkning.	Miljöskyddskostnader	delas	av	SCB	
upp	i	två	poster,	investeringar	och	löpande	kostnader	där	den	
senare	består	av	de	miljöskyddskostnader	som	inte	är	att	betrakta	
som	investeringar.	

Under	åren	2013	och	2014	utgjordes	29	procent	av	den	svenska	
industrins	totala	miljökostnader	utav	åtgärder	för	att	minska	
utsläpp	till	 luften,	en	andel	av	de	totala	åtgärderna	som	ökat	
sedan	2001	då	de	 stod	 för	24	procent.	De	 totala	åtgärderna	
uppgick	inom	detta	område	till	3,3	Mdkr	under	2014,	vilket	är	i	
nivå	med	2013.	Av	miljöskyddskostnaderna	för	utsläpp	till	luften	
härrör	26	procent	från	löpande	kostnader	och	resterande	del	från	
investeringar	där	den	senare	minskade	kraftigt	mellan	2012-2013	
medan	investeringar	för	2014	var	i	nivå	med	2013.	Sett	under	
ett	längre	perspektiv	har	dock	miljöskyddsinvesteringar	avseende	
utsläpp	till	luften	ökat	med	en	genomsnittlig	tillväxt	på	cirka	3,5	
procent	mellan	2001	–	2014.	
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Investeringar Löpande kostnader

SVENSKA INDUSTRINS MIljöSKYDDSKOSTNADER FöR ATT  
MINSKA UTSlÄPP TIll lUFT - MKR

DEFINITIONER OCH FöRKlARINGAR

Med	 miljöskyddskostnader	 menas	 åtgärder	 och	
kostnader	som	helt	eller	delvis	är	inriktade	på	att	minska	
påverkan	på	den	yttre	miljön	från	företagets	tillverkning.	
Kostnader	för	miljöskydd	är	traditionellt	uppdelat	på	
miljöområden	där	området	Luft	avser	åtgärder	för	att	
minska	utsläpp	 till	 luft.	SCB	skiljer	på	 investeringar	
och	löpande	kostnader,	där	investeringar	omfattar	både	
utsläppsbehandlande	och	utsläppsförebyggande	åtgärder.	
Löpande	kostnader	för	miljöskydd	omfattar	alla	övriga	
kostnader	som	inte	är	att	betrakta	som	investeringar.

Källa:	Statistiska	Centralbyrån	(SCB)

MARKNADSöVERSIKT

Källa:	Statistiska	Centralbyrån	(SCB)

”Pilums vision är att vara 
en ledande miljöteknikaktör i 

norden och baltikum med fokus på 
rökgasrening och stoftavskiljning”
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KORT OM PIlUM
Under	2013	 inledde	Pilum	en	 strategiomläggning	med	mål	
att	renodla	verksamheten	för	att	fokusera	på	rökgasrening	och	
stoftavskiljning.	Verksamheten	har	sedan	mitten	på	2012,	då	
Envipower	AB	 förvärvades,	 bedrivits	 genom	dotterbolagen	
Pilum	Industrifilter	AB	och	Envipower	AB,	vars	verksamheter	
skiljde	sig	åt	med	avseende	på	projektstorlek	och	affärsmodell.	
Pilum	Industrifilter	AB:s	verksamhet	innefattade	omfattande	
projektleveranser	medan	Envipower	AB:s	verksamhet	bedrivs	
genom	mindre	projekt	eller	löpande	serviceuppdrag.	

Den	kvarvarande	verksamheten	bedrivs	idag	genom	dotterbolaget	
Envipower	 AB	 med	 fokus	 på	 service-,	 underhållsarbeten,	
uppgraderingar	av	befintliga	anläggningar	och	leverans	av	mindre	
nybyggnadsprojekt	inom	rökgas-	och	stoftavskiljningsområdet.	
Övriga	verksamheter	har	avyttrats	eller	avvecklats.

Under	 september	 2015	 försattes	 Pilum	 Industrifilter	AB	 i	
konkurs	efter	att	bolaget	 inte	kunnat	nå	en	kompletterande	
uppgörelse	med	SSAB	angående	ökade	kostnader	vid	installation	
av	stor	sinterfilteranläggning	i	Luleå.	Som	en	följd	därav	hävde	
Vattenfall	ett	avtal	avseende	ett	större	projekt	i	Uppsala.	

Pilum	AB	ansökte	om	företagsrekonstruktion	den	11	september	
2015	eftersom	att	effekterna	från	konkursen	i	Pilum	Industrifilter	
AB	medförde	 att	Pilum	AB	 inte	 längre	hade	möjlighet	 att	
fullgöra	 sina	 åtaganden.	Pilum	AB:s	 företagsrekonstruktion	
godkändes	den	18	januari	2016	genom	ackordsbeslut	i	Borås	
tingsrätt	innebärande	att	samtliga	oprioriterade	fordringar	skall	
nedsättas	med	75	procent.	Föreliggande	Företrädesemission	
genomförs	framförallt	i	syfte	att	reglera	ackordslikviden.

PIlUMS VISION
Pilum	 ska	 vara	 en	 ledande	 miljöteknikaktör	 i	 norden	 och	
baltikum	med	fokus	på	rökgasrening	och	stoftavskiljning.	

AFFÄRSIDé
Pilum	skall	leverera	produkter	och	tjänster	i	hela	värdekedjan	
inom	rökgas-	och	stoftavskiljningsområdet	till	kunder	på	den	
nordiska	marknaden.	Pilum	skall	bidra	till	att	kunderna	skall	
kunna	bedriva	en	hållbar	verksamhet.	

AFFÄRSMODEll
Pilums	affärsmodell	bygger	på	att	Bolaget	 via	 sitt	operativa	
dotterbolag	Envipower	AB	ska	vara	en	helhetsleverantör	inom	
rökgasrening	och	stoftavskiljning	med	en	stark	lokal	närhet	till	
kund.	Envipower	AB	kan	genom	sin	långa	erfarenhet	och	breda	
kompetens	 leverera	hållbara	 lösningar	 i	hela	värdekedjan	till	
kunder	på	den	svenska	och	nordiska	marknaden.	

STRATEGI
Pilum	har	tidigare	haft	en	förvärvsdriven	strategi	med	ett	bredare	
fokus	på	industriell	miljövård.	Tidigare	bestod	Koncernen	av	ett	
flertal	bolag	aktiva	inom	bl.a.	energiåtervinning	och	vattenrening.	
Pilums	strategi	kommer	framöver	att	vara	inriktad	på	organisk	
tillväxt	på	den	nordiska	marknaden.	Tillväxten	skall	ske	genom	
att	Envipower	AB	ska	vara	en	helhetsleverantör	av	produkter	och	
tjänster	inom	hela	värdekedjan.	

Verksamhetsbeskrivning

HISTORIK

Pilum är en miljöteknikaktör med fokus på rökgasrening och stoftavskiljning. Genom dotterbolaget Envipower AB är Pilum en komplett leverantör 
av hela värdekedjan - teknisk konsultation, anläggningar, komponenter, service & underhåll och reservdelar - inom industriell miljövård med 
fokus på hantering och rening av gas och luft. Kunderna återfinns huvudsakligen bland svenska och nordiska industri- och kraftvärmeföretag.

1997 Business	Improver	Group	bildas.

1998 Pilum	Technologies	AB	förvärvas	–	bolaget	var	verksamt	inom	
produkt-	och	komponentleveranser	i	rostfria	material	främst	inom	
vattenrening.

2005 Pilum	Engineering	förvärvas.

2006 Pilum	genomgår	en	omvandling	från	ett	investmentbolag	med	
fokus	på	 industriföretag	 till	 en	koncern	 som	är	helt	 inriktad	
mot	 energi-	 och	miljöteknikbranschen.	Vissa	 verksamheter	
avvecklades	och	Termo	Regulator	AB	utskiftades	 genom	en	
försäljning	till	aktieägarna	och	särnoterades	på	First	North.	

2008 Bravida	 Industrifilter	 förvärvas	 och	 namnändras	 till	 Pilum	
Industrifilter.	Industrifilter	har	sitt	ursprung	i	Borås	på	1960-talet	
då	bolaget	hade	egen	filtertillverkning.

2010 Polyproject	Sweden	AB	förvärvas	–	bolaget	var	verksamt	inom	
plastkomponenter	till	industrin.

2012 Bolaget	fattar	ett	strategiskt	beslut	att	fokusera	på	affärsområdet	
rökgasrening.	Som	en	del	i	den	nya	strategin	förvärvas	Envipower	
samtidigt	som	Pilum	Technologies	avyttras.

2013 Pilum	Polyprojekt	avyttras	och	därigenom	är	omstruktureringen	
av	Pilum	genomförd.

2014 Fortsatt	renodling	av	Koncernen	mot	ett	Clean	Tech	bolag	med	
fokus	på	rökgasrening	och	stoftavskiljning.	Under	året	erhölls	en	
order	avseende	sinterfilteranläggning	till	SSAB:s	masugn	i	Luleå.

2015 Dotterbolaget	 Pilum	 Industrifilter	 AB	 beviljas	 företags-
rekonstruktion	den	20	augusti.	Efter	att	styrelsen	konstaterat	att	
det	saknas	förutsättningar	för	en	lyckad	rekonstruktion	ansöker	
Pilum	Industrifilter	AB	om	konkurs	den	8	september	2015.

Pilum	AB	ansöker	om	företagsrekonstruktion	den	11	september	
2015	efter	att	effekterna	från	konkursen	i	Pilum	Industrifilter	AB	
bedöms	påverka	moderbolaget	Pilum	AB	så	tillvida	att	Pilum	AB	
inte	längre	har	möjlighet	att	fullgöra	sina	åtaganden.

2016 Pilums	företagsrekonstruktion	godkändes	den	18	januari	2016	
genom	ackordsbeslut	 innebärande	 att	 samtliga	oprioriterade	
fordringar	 skall	 nedsättas	med	75	procent.	Domen	gällande	
ackordsförhandling	 vann	 laga	 kraft	 den	 8	 februari	 2016.	
Rekonstruktionen	 i	Pilum	AB	upphörde	därmed	vid	 samma	
datum.	Föreliggande	Företrädesemission	genomförs	framförallt	
i	syfte	att	reglera	ackordslikviden.	

Pilum AB (publ)

PIlUM ENGINEERING AB 
(vilande	dotterbolag)

ENVIPOWER AB
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ORGANISATION
Pilum	har	 idag	ett	 verksamhetsdrivande	helägt	dotterbolag,	
Envipower	AB.	Pilum	har	 idag	26	 anställda	 varav	24	 inom	
Envipower	AB	och	2	inom	moderbolaget	Pilum	AB.	

ENVIPOWER 
Envipower	AB	är	specialiserade	på	service-,		underhållsarbeten	
och	uppgraderingar	för	rökgas-	och	stoftavskiljningsanläggningar	
från	olika	industriprocesser.	Ombyggnationer	och	uppgraderingar	
av	befintliga	anläggningar	utgör	en	ökande	andel	av	verksamheten	
och	omfattar	oftast	lite	mer	omfattande	projekt	jämfört	med	
löpande	service	och	underhåll.	Sådana	uppdrag	genomförs	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.	I	produktportföljen	finns	även	
ett	eget	produktsortiment	med	elfilter	och	textila	 slangfilter.	
Kunderna	finns	framförallt	i	Sverige.	

Envipower	AB	har	ett	agentavtal	för	försäljning	och	marknads-
föring	av	Herding	Filtertechniks	produkter	och	system	för	den	
svenska	marknaden.	Herding	Filtertechnik	är	ett	världsledande	
tyskt	 teknikföretag	 som	 tillverkar	och	utvecklar	 avancerade	
stoftavskiljningsprodukter	med	högeffektiva	filtermedier.

Bolaget	har	 sitt	 säte	 i	Borås	men	verksamhetens	natur	med	
löpande	kontakter	förutsätter	en	lokal	närvaro.	För	att	nå	den	
långsiktiga	målsättningen	med	att	bli	marknadsledande	i	Sverige	
med	 en	 rikstäckande	 organisation	med	 lokal	 närvaro	 pågår	
arbetet	med	att	etablera	ytterligare	platskontor.	Envipower	AB	
har	kontor	i	Skellefteå,	Sundsvall,	Gävle,	Enköping,	Norrköping	
och	Kungsbacka.	Under	2015	omsatte	verksamheten	92,1	(88,2)	
Mkr	och	rörelseresultatet	uppgick	till	-5,9	(3,2)	Mkr.	Justerat	för	
nedskrivningar	på	koncerninterna	fordringar	om	7,9	Mkr	uppgår	
rörelseresultatet	 till	2,0	Mkr.	 I	Koncernen	belastas	 segment	
Envipower	med	nedskrivning	av	goodwill	om	-4,6	Mkr,	vilket	
ger	ett	koncernmässigt	rörelseresultat	på	-2,6	Mkr.

VERKSAMHETSBESKRIVNING

AVTAlSSTRUKTURER 
En	del	 av	Pilums	 verksamhet	 är	 relaterad	 till	 uppdrag	 som	
genomförs	 i	projektform.	Avtalen	är	 i	 stort	 sett	uteslutande	
funktions-	 och	 prestandarelaterade,	 vilket	 innebär	 att	 en	
anläggning	formellt	sett	inte	är	godkänd	innan	samtliga	krav	
är	uppfyllda.	Dessa	krav	definieras	utifrån	branschstandarder	
och	Pilums	operativa	dotterbolag	Envipower	AB	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.

FöRDElNING MEllAN KONTRAKTSTYPER 
Fördelningen	mellan	de	olika	kontrakten	varierar	över	tid,	men	
normalt	 utgör	 serviceavtal	 idag	 cirka	 70	procent	 av	Pilums	
verksamhet.	Pilum	har	för	avsikt	att	öka	omsättningen	inom	
projekt	–	och	eftermarknadstjänster	på	den	nordiska	och	Baltiska	
marknaden.

TIllVÄXTSTRATEGIER
Sedan	 fokuseringen	 på	 rökgasrening	 och	 stoftavskiljning	
inleddes	2013	har	Pilum	arbetat	med	att	utveckla	sina	tjänster	
och	produkter	inom	hela	värdekedjan.	En	viktig	del	har	varit	
att	dra	nytta	av	Envipower	AB:s	kunnande	inom	service	och	
eftermarknad	på	den	nordiska	marknaden	och	därmed	utveckla	
Koncernens	totala	serviceerbjudande.	Inom	ramen	för	denna	
ambition	ingick	att	utöka	antalet	kunder	där	Envipower	AB	
och	tillhandahåller	service	 för	 installationer	även	från	andra	
leverantörer.	Envipower	AB	öppnade	i	januari	2016	ett	säljkontor	
i	Tallinn	med	ansvar	att	sälja	Envipower	AB:s	samtliga	produkter	
och	tjänster	på	den	Baltiska	marknaden.

Envipower Kundgrupper och marknadssegment

•	 Service	&	Underhåll	-	på	egna	installationer	och	andra	
anläggningar	

•	 Uppgraderingar/Ombyggnationer	
•	 Anläggningar	och	komponenter
•	 Teknisk	konsultation,	utredningar	&	förstudier
•	 Reservdelar

•	 Värme-	och	kraftproducenter
•	 Gruvor	och	bergverk
•	 Järn-	och	stålindustri
•	 Pappers-	och	massaindustrin
•	 Gjuterier	och	verkstadsindustrin
•	 Kemi-	och	läkemedelsindustrin
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KONCERNENS RESUlTATRÄKNING I SAMMANDRAG

januari - december
Siffror från bokslutskommuniké 2015 Siffror från årsredovisningar

Mkr 2015 2014 2014 2013
Nettoomsättning 92,1 101,1 128,4 138,0
Övriga	rörelseintäkter 0,3 0,1 0,2 2,4
Totala intäkter 92,4 101,2 128,6 140,4

Materialkostnader,	personalkostnader	samt	övriga	rörelsekostnader -98,5 -111,7 -144,1 -135,7
Avskrivningar	materiella	och	immateriella	anläggningstillgångar -0,4 -0,6 -0,8 -0,7
Resultat	vid	avyttring	av	verksamheter1 -1,2 - - -
Nedskrivning	av	goodwill2 -4,6 - - -
Rörelseresultat -12,2 -11,1 -16,3 3,9

Ränteintäkter	och	liknande	poster 0,0 0,0 0,0 0,0
Räntekostnader	och	liknande	poster -0,5 -0,4 -0,7 -0,8
Resultat efter finansiella poster -12,7 -11,5 -17,0 3,1

Skatt -4,8 0,0 0,0 -0,1
Periodens resultat kvarvarande verksamhet -17,5 -11,5 -17,0 3,0
Periodens	resultat	avyttrad	verksamhet	 -28,1 -11,2 -5,7 -6,3
Periodens	resultat	 -45,6 -22,7 -22,7 -3,3
Övrigt	totalresultat	 0,0 0,0 0,0 0,0
Periodens totalresultat -45,6 -22,7 -22,7 -3,3

1	Den	29	september	2015	avyttrades	dotterföretaget	Strömsfors	1:3	Norrköping.	Det	koncernmässiga	resultatet	av	avyttringen	uppgick	till	-	1	166	Tkr.	
2	Det	ingående	värdet	på	goodwill	avseende	dotterföretaget	Envipower	AB	uppgick	till	24	259	Tkr.	I	samband	med	bokslutsarbetet	utfördes	en	nedskrivningsprövning	
baserad	på	prognosticerade	diskonterade	kassaflöden	för	bolaget.	Nedskrivningsprövningen	visade	ett	nedskrivningsbehov	om	4	600	Tkr.	Denna	nedskrivning	är	
inkluderad	i	Koncernens	resultaträkning.	Efter	nedskrivning	uppgår	goodwillen	i	Koncernen	till	19	659	Tkr	vilken	i	sin	helhet	avser	Envipower	AB.

Finansiell information i sammandrag

Den finansiella informationen är hämtad från Bolagets bokslutskommuniké för 2015 som inte är reviderad eller översiktligt granskad av Bolagets 
revisorer. Den finan siella informationen för 2014 och 2013 är hämtad från Bolagets reviderade årsredovisningar. Pilum ABs koncernredovisning 
har upprättats med tillämpning av Årsredovisningslagen (ÅRL) samt IFRS utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) 
och tolkningar från IFRS Interpreta tions Committee som har godkänts för tillämpning inom EU. Vidare har RFR 1 ”Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner” tillämpats.

Den 8 september 2015 gick Pilum Industrifilter AB i konkurs. Konkursen innebar att dotterföretaget avkonsoliderades vid den tidpunkten. 
Verksamheten i Pilum Industrifilter AB samt resultatet av konkursen redovisas i Koncernens resultaträkning som avyttrad verksamhet i 
bokslutskommunikén för 2015. Jämförelsåret 2014 har räknats om i bokslutskommunikén för 2015 och inkluderats i resultaträkning i sammandrag 
nedan som avyttrad verksamhet för att återspegla den kvarvarande verksamheten på ett stringent sätt. Som kvarvarande verksamheter redovisas 
moderföretaget Pilum AB, Envipower AB samt det vilande dotterföretaget Pilum Engineering AB. 

Prospektet innehåller vissa finansiella nyckeltal som inte har definierats enligt IFRS. Bolaget bedömer att dessa nyckeltal ger en bättre förståelse 
för Bolagets ekonomiska trender. Dessa finansiella nyckeltal har, om inget annat anges, inte reviderats och ska inte betraktas för sig själva eller 
som ett alternativ till prestationsnyckeltal som har framtagits i enlighet med IFRS.

Nedanstående sammandrag av Bolagets räkenskaper bör läsas tillsammans med Pilums reviderade årsredovisningar med tillhörande noter för 
räkenskapsåren 2013 och 2014 samt den oreviderade informationen i Bolagets bokslutskommuniké för 2015, vilka har införlivats i Prospektet 
genom hänvisning.
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KONCERNENS BAlANSRÄKNING I SAMMANDRAG

31 december
Mkr 2015 2014 2013
Tillgångar   
Goodwill 19,7 38,2 38,2
Andra	immateriella	anläggningstillgångar 0,1 0,2 0,2
Materiella	anläggningstillgångar 0,3 6,2 1,0
Finansiella	anläggningstillgångar 0,0 4,6 4,6
Övriga	finansiella	anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,1
Varulager	m.m. 3,5 2,0 1,2
Kortfristiga	fordringar 16,2 28,8 10,4
Likvida	medel	 0,5 9,8 13,8
Summa 40,2 89,7 69,5
Tillgångar	till	försäljning 0,0 0,0 32,1
Summa tillgångar 40,2 89,7 101,6

Eget kapital och skulder 
Eget	kapital 6,6 33,5 38,1
Avsättningar 13,3 0,9 1,5
Långfristiga	skulder 0,0 1,0 3,0
Kortfristiga	räntebärande	skulder 6,9 9,7 5,0
Övriga	kortfristiga	skulder 13,4 44,6 28,1
Summa 40,2 89,7 75,7
Skulder	knutna	till	tillgångar	under	försäljning 0,0 0,0 25,9
Summa eget kapital och skulder 40,2 89,7 101,6

KONCERNENS KASSAFlöDESANAlYS I SAMMANDRAG

januari - december
Mkr 2015 2014 2013
Resultat	efter	finansiella	poster1 -40,8 -22,7 -3,2
Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten	före	förändringar	
i	rörelsekapital

-21,0 -17,2 -3,6

Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten -18,8 -11,6 7,8
Kassaflöde	från	investeringsverksamheten -5,5 -0,1 -2,5
Kassaflöde	från	finansieringsverksamheten	 14,9 5,7 5,0
Periodens kassaflöde -9,3 -6,0 10,4

1	Avser	Koncernens	totala	(kvarvarande	verksamhet	och	avyttrad	verksamhet)	resultat	efter	finansiella	poster.

NYCKElTAl

januari - december
2015 2014 2013

Soliditet 16% 37% 38%
Avkastning	på	eget	kapital	 Neg. Neg. Neg.
Eget	kapital	per	aktie,	SEK 0,6 8,0 18,1
Rörelsemarginal Neg. Neg. 3%
Antal	aktier	vid	periodens	slut,	st 11	182	954 	4	190	777	 	2	095	390	
Antal	anställda	vid	periodens	slut 26 37 75
Utdelning	per	aktie,	SEK 0,0 0,0 0,0

Nyckeltalsdefinitioner

SOlIDITET 
Eget	kapital	dividerat	med	
balansomslutningen	vid	slutet	av	
den	aktuella	perioden.

AVKASTNING På EGET KAPITAl
Resultat	efter	skatt	dividerat	med	
genomsnittet	av	ingående	och	
utgående	balans	av	eget	kapital	
för	aktuell	period.	

EGET KAPITAl PER AKTIE
Eget	kapital	vid	periodens	slut	
dividerat	med	det	totala	antalet	
utestående	aktier	vid	slutet	av	
aktuell	period.	

RöRElSEMARGINAl
Rörelseresultat	i	procent	av	
nettoomsättning.

Mkr
Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet kapital

Balanserat
resultat Totalt

Eget	kapital	2014-12-311 10,0 146,9 -123,3 33,5
Teckningsoption 0,01 0,03 0,04
Nyemission 16,6 4,3 21,0
Emissionskostnader -2,3 -2,3
Periodens	totalresultat -45,6 -45,6
Eget	kapital	2015-12-31 26,6 148,9 -168,9 6,6

1	Siffror	för	2014	är	reviderade.

KONCERNENS FöRÄNDRING I EGET KAPITAl
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Intäkter och resultat 
jÄMFöRElSE MEllAN HElåRET 2015 OCH HElåRET 2014
Nettoomsättningen	 för	 kvarvarande	 verksamheter	 för	 2015	
uppgick	 till	92,1	 (101,1)	Mkr,	en	minskning	med	9	procent	
jämfört	med	2014.	Minskningen	förklaras	av	att	Pilum	AB	var	
kontraktspart	för	ett	projekt	som	utfördes	av	Pilum	Industrifilter	
AB.	Materialkostnader,	personalkostnader	samt	övriga	rörelse-
kostnaderkvarvarande	verksamheter	uppgick	till	-98,5	(-111,7)	
Mkr,	en	minskning	med	12	procent.	Rörelseresultat	 (EBIT)	
för	kvarvarande	verksamheter	uppgick	till	-12,2	(-11,1)	Mkr.	
Rörelseresultatet	i	Envipower	AB	för	2015	uppgick	till	-5,9	(3,2)	
Mkr.	Justerat	för	nedskrivningar	på	koncerninterna	fordringar	
om	7,9	Mkr	uppgår	rörelseresultatet	till	2,0	Mkr.	I	Koncernen	
belastas	segment	Envipower	med	nedskrivning	av	goodwill	om	
-4,6	Mkr,	vilket	ger	ett	koncernmässigt	rörelseresultat	på	-2,6	
Mkr1.	Resultat	efter	skatt	för	kvarvarande	verksamheter	uppgick	
till	-17,5	(-11,5)	Mkr,	vilket	för	2015	inkluderar	nedskrivning	
av	uppskjuten	skattefordran	om	4,6	Mkr.	Resultat	efter	skatt	för	
Koncernen,	inklusive	avyttrade	verksamheter,	uppgick	till	-45,6	
(-22,7)	Mkr.

jÄMFöRElSE MEllAN HElåRET 2014 OCH HElåRET 2013
Nettoomsättningen	för	2014	uppgick	till	128,4	(138,0)	Mkr,	en	
minsking	med	9,6	Mkr.	Minskningen	berodde	primärt	på	en	lägre	
orderingång	under	2013,	vilket	resulterade	i	lägre	omsättning	
under	2014.	Rörelsekostnaderna	uppgick	till	144,1	(135,7)	Mkr,	
en	ökning	med	8,4	Mkr.	Kostnadsökningen	är	främst	hänförlig	
till	 engångskostnader	med	 3,0	Mkr,	 borgensåtaganden	 och	
nedskrivningar	av	fordringar	relaterade	till	konkursen	i	WTC	-	
Macro	Polyproject	AB	med	4,3	Mkr.	Periodens	resultat	för	den	
kvarvarande	verksamheten	uppgick	därmed	till	-17,0	(3,0)	Mkr.

Kassaflöde
jÄMFöRElSE MEllAN HElåRET 2015 OCH HElåRET 2014
Kassaflöde	 från	den	 löpande	 verksamheten	 för	 kvarvarande	
verksamhet	 och	 avyttrad	 verksamhet	 för	 2015	 uppgick	 till	
-18,8	(-11,6)	Mkr.	Ökningen	av	det	negativa	kassaflödet	från	
den	löpande	verksamheten	beror	främst	på	ökning	av	periodens	
negativa	resultat.	Kassaflöde	använt	för	investeringar	uppgick	
till	-5,5	(-0,1)	Mkr.	Kassaflödet	från	finansieringsverksamheten	
uppgick	 till	 14,9	 (5,7)	 Mkr.	 Det	 positiva	 kassaflödet	 från	
finansieringsverksamheten	under	2015	och	2014	förklaras	av	
att	Bolaget	genomförde	nyemissioner.	Sammantaget	uppgick	
kassaflödet	för	2015	till	-9,3	(-6,0)	Mkr.

jÄMFöRElSE MEllAN HElåRET 2014 OCH HElåRET 2013
Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten	för	2014	uppgick	
till	-11,6	(7,8)	Mkr,	en	minskning	med	19,4	Mkr.	Minskningen	
förklaras	av	den	svagare	utvecklingen	för	Bolaget	under	2014	
jämfört	 med	 föregående	 år.	 Kassaflödet	 från	 investeringar	
uppgick	till	-0,1	(-2,5)	Mkr,	en	förbättring	på	2,4	Mkr,	vilket	
förklaras	av	minskade	investeringar	i	 inventarier	och	verktyg	
samt	av	att	det	 inte	skedde	några	investeringar	 i	dotterbolag	
under	2014.	Kassaflödet	från	finansieringsverksamheten	uppgick	
till	5,7	(5,0)	Mkr,	en	ökning	med	0,7	Mkr.	Det	totala	kassaflödet	
för	perioden	uppgick	till	-6,0	Mkr	(10,4),	en	minskning	med	
16,4	Mkr.

Finansiell ställning
jÄMFöRElSE MEllAN 31 DECEMBER 2015 OCH 31 
DECEMBER 2014
De	stora	 skillnaderna	 i	Bolagets	 finansiella	 ställning	mellan	
den	31	december	2015	och	den	31	december	2014	förklaras	
framförallt	av	att	Pilum	Industrifilter	AB	avkonsoliderades	under	
2015	med	anledning	av	konkurs.	Förklaring	till	 skillnaderna	
återges	vidare	i	punkter	nedan.
•	 Goodwill	hänförlig	till	Pilum	Industrifilter	AB	per	den	31	

december	2014	uppgick	till	13,9	Mkr	och	totalt	för	Koncernen	
38,2	Mkr.	Kvarvarande	goodwillpost	om	19,7	Mkr	per	den	
31	december	2015	avser	 i	 sin	helhet	Envipower	AB	efter	
nedskrivning	om	4,6	Mkr	i	samband	med	bokslutet	2015.

•	 Skillnaden	 i	 materiella	 anläggningstillgångar	 om	 5,9	
Mkr	 förklaras	 fram	 för	 allt	 av	 att	 det	 tidigare	 helägda	
fastighetsbolaget	Strömsfors	1:3	Norrköping	AB	avyttrades	
under	september	2015.	Fastigheten	hade	ett	redovisat	värde	
den	31	december	2014	om	5,4	Mkr.	

•	 Skillnaden	 i	omsättningstillgångar	om	20,4	Mkr	förklaras	
i	huvudsak	av	att	omsättningstillgångar	om	11,9	Mkr	var	
hänförliga	till	Pilum	Industrifilter	AB	samt	att	kundfordringar	
i	Pilum	AB	2014	uppgick	 till	 cirka	4	Mkr	då	bolaget	 var	
kontraktspart	 i	 ett	 större	 projekt.	 Dessutom	 innehade	
Envipower	AB	vid	utgången	av	2014	likvida	medel	om	5,6	
Mkr.	Av	kortfristiga	fordringar	per	den	31	december	2015	
består	0,8	Mkr	av	bankmedel	hos	rekonstruktören	och	7,0	
Mkr	av	spärrade	likvida	medel.

•	 Minskningen	i	eget	kapital	om	26,9	Mkr	förklaras	av	periodens	
negativa	 resultat	 om	 45,6	 Mkr.	 Det	 negativa	 resultatet	
motverkas	i	eget	kapital	av	nyemissionslikvider	om	18,6	Mkr	
(efter	emissionskostnader).	

•	 Skillnaden	 i	 avsättningar	 utgörs	 av	 avsättningar	 för	
garantiåtaganden	 och	 borgensförbindelser	 relaterade	 till	
konkursen	i	Pilum	Industrifilter	AB	som	per	den	31	december	
2015	uppgick	till	12,7	Mkr.

•	 Minskningen	 i	kortfristiga	skulder	om	33,9	Mkr	förklaras	
i	 huvudsak	 av	 att	 kortfristiga	 skulder	 om	 35,3	 Mkr	 var	
hänförliga	 till	 Pilum	 Industrifilter	 AB.	 De	 kortfristiga	
skulderna	i	Envipower	AB	har	ökat	med	4,8	Mkr.	Ökningen	är	
hänförlig	till	upptagande	av	ett	lån	från	Almi	om	2,5	Mkr	samt	
en	ökning	av	fakturbelåningsskuld.		De	kortfristiga	skulderna	i	
Pilum	AB	har	minskat	med	cirka	3	Mkr	vilken	främst	beror	på	
amortering	av	skulder	till	kreditinstitut.

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

1	Siffror	avseende	Envipower	AB	är	hämtade	ur	Bolagets	interna	redovisningssystem	och	anges	i	Bolagets	bokslutskommuniké	för	2015.	Siffrorna	går	
därmed	ej	att	härleda	från	siffror	som	presenteras	i	avsnitt	”Finansiell	information	i	sammandrag”.
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Väsentliga händelser från och med 2013 till och 
med 2015
•	 Efter	beslutad	omstrukturering	under	2012	lades	fokus	inom	

Koncernen	på	verksamheterna	i	Pilum	Industrifilter	AB	och	
Envipower	AB.	

•	 Besparingsprogrammet	 som	 inleddes	 i	 slutet	 av	 2012	
intensifieras	under	2013.

•	 I	februari	2014	avyttrades	Polyproject	AB.
•	 I	 februari	2014	genomfördes	 en	nyemission	 som	 tillförde	

Bolaget	21	Mkr	före	emissionskostnader.
•	 I	juli	2014	tas	en	order	avseende	en	stor	sinterfilteranläggning	

till	SSAB:s	masugn	i	Luleå	uppgående	till	totalt	cirka	72	Mkr.
•	 I	april	2015,	erhöll	Pilum	order	av	Fortum	av	filteranläggning	

för	vilken	leverans	beräknas	ske	under	första	kvartalet	2016.	
Kontraktssumman	uppgår	till	8,4	Mkr.

•	 I	maj	2015	genomfördes	en	nyemission	som	tillförde	Bolaget	
21	Mkr	före	emissionskostnader.

•	 Under	sommaren	2015	identifierades	att	kostnaderna	i	SSAB-
projektet	avseende	installation	av	en	stor	sinterfilteranläggning	
i	Luleå	blivit	väsentligt	högre	än	budgeterat	och	tidigare	känt.	

•	 I	augusti	2015	ansökte	Pilums	dotterbolag	Pilum	Industrifilter	
AB	 om	 företagsrekonstruktion.	 Rekonstruktionen	 var	
beroende	 av	 att	 bolaget	 skulle	 nå	 en	 slutuppgörelse	med	
SSAB	vilket	visade	sig	inte	vara	möjligt.	Styrelsen	beslutade	
därför	att	 i	september	2015	ansöka	om	konkurs	för	Pilum	
Industrifilter AB.

•	 Effekterna	från	konkursen	i	dotterbolaget	Pilum	Industrifilter	
AB	 påverkade	 också	 moderbolaget	 Pilum	 AB.	 Styrelsen	
ansökte	 därför	 om	 företagsrekonstruktion	 vilket	 också	
beviljades	av	tingsrätten	i	Borås.	Kontrollbalansräkningar	har	
upprättats	för	Pilum	AB	och	dotterbolaget	Envipower	AB	
som	utvisade	att	mer	än	halva	aktiekapitalet	är	förbrukat	i	
båda	bolagen.

•	 Det	helägda	 fastighetsbolaget	Strömsfors	1:3	Norrköping	
AB	avyttrades	under	 september	2015	 som	en	 viktig	del	 i	
renodlingen	 av	Koncernen.	Genom	 avyttringen	 tillfördes	
Pilum	AB	cirka	2	Mkr	i	likvida	medel.	

•	 Vid	borgenärssammanträde	 i	 tingsrätten	 i	Borås	den	30	
september	2015	tillstyrkte	samtliga	närvarande	borgenärer	
fortsatt	 rekonstruktionsarbete	 i	 Pilum	AB.	Tingsrätten	
beslutade	att	rekonstruktionen	skall	fortsätta	och	pågå	fram	
till	den	11	december	2015.	Tingsrätten	i	Borås	beviljade	i	
december	2015	en	förlängning	av	pågående	rekonstruktion	
med	ytterligare	tre	månader.	Tingsrätten	i	Borås	beslutade	
också	om	ackordsförhandling	den	18	januari	2016.

KOMMENTARER TIll DEN FINANSIEllA UTVECKlINGEN
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Proformaredovisning

BAKGRUND
I	 augusti	 2015	 ansökte	 Pilum	 AB:s	 dotterbolag	 Pilum	
Industrifilter	AB	om	företagsrekonstruktion.	Rekonstruktionen	
var	beroende	av	att	bolaget	 skulle	nå	en	slutuppgörelse	med	
SSAB	vilket	visade	sig	 inte	vara	möjligt.	Styrelsen	beslutade	
därför	 i	 september	 2015	 att	 ansöka	 om	 konkurs	 för	 Pilum	
Industrifilter	AB.	

Effekterna	 av	 konkursen	 i	 dotterbolaget	 påverkade	 också	
moderbolaget	Pilum	AB	väsentligt	 såtillvida	 att	Pilum	AB	
inte	längre	hade	möjlighet	att	fullgöra	sina	åtaganden.	Bolaget	
ansökte	om	 företagsrekonstruktion	den	11	 september	2015.	
Rekonstruktionen	 godkändes	 den	 18	 januari	 2016	 genom	
ackordsbeslut	innebärande	att	samtliga	oprioriterade	fordringar	
skall	nedsättas	med	75	procent.	Föreliggande	Företrädesemission	
genomförs	framförallt	i	syfte	att	reglera	ackordslikviden.	

SYFTET MED PROFORMAREDOVISNINGEN
Proformaredovisningen	har	upprättats	endast	i	syfte	att	illustrera	
hur	konkursen	i	dotterbolaget	Pilum	Industrifilter	AB,	ackordet	
i	Pilum	AB	och	Företrädesemissionen	skulle	ha	kunnat	påverka	
koncernbalansräkningen	för	Pilum	AB	om	dessa	transaktioner	
skett	den	31	december	2015	samt	koncernresultaträkningen	för	
Pilum	AB	för	perioden	1	januari	–	31	december	2015	om	dessa	
transaktioner	skett	den	1	januari	2015.	

Proformaredovisningen	 är	 endast	 tänkt	 att	 beskriva	 en	
hypotetisk	 situation	 och	har	 framtagits	 endast	 i	 illustrativt	
syfte	 för	att	 informera	och	belysa	 fakta	 samt	är	 inte	avsedd	
att	visa	bolagets	faktiska	resultat	eller	finansiella	ställning	om	
ovanstående	händelser	 inträffat	vid	ovan	angivna	tidpunkter.	
Proformaredovisningen	visar	inte	heller	verksamhetens	resultat	
eller	finansiella	ställning	vid	en	framtida	tidpunkt.		

GRUNDER FöR PROFORMAREDOVISNINGEN
Proformaredovisningen	baseras	på	Pilums	bokslutskommuniké	
för	 2015	 vilken	 inte	 har	 varit	 föremål	 för	 granskning	 av	
bolagets	revisorer.	Den	oreviderade	bokslutskommunikén	för	
2015	är	upprättad	i	enlighet	med	IAS	34	Delårsrapportering	
och	 koncernredovisningen	 har	 upprättats	 i	 enlighet	 med	
IFRS	 (International	Financial	Reporting	Standards)	 såsom	
de	 antagits	 av	 EU.	 Proformaredovisningen	 är	 upprättad	 i	
enlighet	med	Pilums	redovisningsprinciper	såsom	de	beskrivs	i	
årsredovisningen	för	2014.	

Resultatet	av	konkursen	i	Pilum	Industrifilter	AB	redovisas	i	
bokslutskommunikén	som	avyttrad	verksamhet.	

PROFORMAjUSTERINGAR
Proformajusteringarna	beskrivs	mer	i	detalj	nedan	i	noter	till	
proforma	resultat-	och	balansräkningen.

Konkursen i Pilum Industrifilter AB
I	proformaresultaträkningen	har	periodens	resultat	av	avyttrad	
verksamhet,	vilket	i	sin	helhet	består	av	resultatet	av	konkursen,	(se	
not	(1)	på	sida	29),	eliminerats	bort	i	proformaresultaträkningen	
för	 perioden.	 Eftersom	 konkursen	 är	 avslutad	 den	 31	
december	2015	föreligger	inga	proformajusteringar	i	proforma	
balansräkningen.

Ackord i Pilum AB
I	 proformaredovisningen	 har	 det	 75-procentiga	 ackordet	
redovisats	som	om	de	oprioriterade	fordringarna	har	reglerats	
med	25-procent	varvid	ackordslikviden	för	koncernen	uppgår	till	
3,4	Mkr	och	den	koncernmässiga	ackordsvinsten	uppgår	till	10,3	
Mkr	(se	not	(1)	på	sida	30).	

Företrädesemissionen
Vid	 den	 extra	 bolagsstämman	 i	 Pilum	 den	 4	 mars	 2016	
godkändes	 styrelsens	 förslag	 från	 den	 2	 februari	 2016	 om	
nyemission	av	aktier	med	företrädesrätt	för	befintliga	aktieägare.	
Företrädesemissionen	genomförs	fram	för	allt	i	syfte	att	reglera	
ackordslikviden.	Företrädesemissionen	uppgår	 till	11,2	Mkr	
varvid	beräknade	emissionsutgifter	om	1,7	Mkr	har	minskat	
bruttobeloppet	(se	not	(2)	på	sida	30).
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PROFORMARESUlTATRÄKNING 1 jANUARI – 31 DECEMBER 2015 

1 januari - 31 december 2015
Tkr Koncern Justering för avyttrad 

verksamhet (1)
Proforma

Nettoomsättning 92	100 92	100
Övriga	rörelseintäkter 281 281
Totala intäkter 92 381 92 381

Materialkostnader,	personalkostnader	samt	övriga	
rörelsekostnader

-98	440 -98	440

Avskrivningar	material	och	immateriella	
anläggningstillgångar

-414 -414

Resultat	vid	avyttring	av	verksamheter -	1	166 -	1	166
Nedskrivning	av	goodwill -	4	600 -	4	600
Rörelseresultat - 12 239 - 12 239

Ränteintäkter	och	liknande	poster 1 1
Räntekostnader	och	liknande	poster -481 -481
Resultat efter finansiella poster -12 719 -12 719

Skatt 									-4	769 -4	769
Periodens resultat kvarvarande verksamheter -17	488 -17 488
Periodens	resultat	avyttrad	verksamhet -	28	113 28	113 0
Periodens totalresultat -45 601 -17 488
Övrigt totalresultat 0 0
Periodens totalresultat -45 601 28 113 -17 488

NOTER TIll jUSTERINGAR I PROFORMARESUlTATRÄKNING:

1.	Koncernens	 resultaträkning	 för	perioden	2015-01-01	–	2015-12-31	har	 justerats	med	resultat	 för	avyttrad	
verksamhet.	Den	avyttrade	verksamheten	består	i	sin	helhet	av	dotterbolaget	Pilum	Industrifilter	AB	som	försattes	i	
konkurs	i	september	2015.	Resultat	för	avyttrad	verksamhet	består	av	följande	poster;

Resultat	av	verksamheter	i	Pilum	Industrifilter	AB
fram	till	konkursen		 	 	-	22	258	Tkr
Resultat	vid	konkurs	 	 			-	5	855	Tkr
Totalt      - 28 113 Tkr

PROFORMAREDOVISNING
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PROFORMABAlANSRÄKNING 31 DECEMBER 2015

31 december 2015
Tkr Koncern Justeringar  

ackord Pilum AB (1)
Justeringar  

nyemission (2)
Proforma

Tillgångar   
Goodwill 19	659 19	659
Andra	imateriella	anläggningstillgångar 98 98
Materiella	anläggningstillgångar 306 306
Varulager	m.m. 3	524 3	524
Kortfristiga	fordringar 16	176 16	176
Likvida	medel	 468 -3	441 9	500 6	527
Summa tillgångar 40 231 -3 441 9 500 46 290

Eget kapital och skulder
Eget	kapital 6	588 10	322 9	500 26	410
Avsättningar 13	282 -10	985 2	297
Kortfristiga	räntebärande	skulder 6	974 6	974
Förskott	från	kunder	 199 199
Leverantörsskulder 5	568 -2	157 3	411
Övriga	kortfristiga	skulder 7	620 -621 6	999
Summa eget kapital och skulder 40 231 -3 441 9 500 46 290

NOTER TIll jUSTERINGAR I PROFORMABAlANSRÄKNING:

1.	I	februari	2016	vann	ackordsbeslutet	i	Pilum	AB	laga	kraft.	Ackordsbeslutet	innebar	att	samtliga	oprioriterade	
fordringar	skulle	nedsättas	med	75	procent.		De	i	ackordet	ingående	skulderna	och	avsättningarna	har	bokats	bort	
och	reglering	har	skett	med	3	441	Tkr	(25	procent)	i	proforman.	Ackordvinsten	i	Koncernen	uppgår	därmed	till	10	
322	Tkr	(75	procent).	

2.	Företrädesemissionen	om	11,2	Mkr	med	reduktion	av	uppskattade	emissionsutgifter	om	1,7	Mkr	återspeglas	i	
proforman	som	en	ökning	av	likvida	medel	samt	en	ökning	av	eget	kapital.

PROFORMAREDOVISNING
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Revisors rapport avseende proformaredovisning

Till	styrelsen	i	Pilum	AB	(publ)	(Org.nr	556556-8325)

REVISORS RAPPORT AVSEENDE PROFORMAREDOVISNING
Vi	 har	 utfört	 en	 revision	 av	 den	 proformaredovisning	 som	
framgår	på	sidorna	28–30	i	Pilum	AB:s	(publ)	prospekt	daterat	
den	11	mars	2016.

Proformaredovisningen	 har	 upprättats	 endast	 i	 syfte	 att	
informera	om	hur	konkursen	i	dotterbolaget	Pilum	Industrifilter	
AB,	 ackordet	 och	 Företrädesemissionen	 skulle	 ha	 kunnat	
påverka	 koncernbalansräkningen	 för	 Pilum	 AB	 (publ)	
om	 dessa	 transaktioner	 skett	 den	 31	 december	 2015	 samt	
koncernresultaträkningen	för	Pilum	AB	(publ)	för	perioden	1	
januari	–	31	december	2015	om	dessa	transaktioner	skett	den	1	
januari	2015.	

Styrelsens ansvar
Det	är	styrelsens	ansvar	att	upprätta	en	proformaredovisning	i	
enlighet	med	kraven	i	prospektförordningen	809/2004/EG.

Revisorns ansvar
Det	är	vårt	ansvar	att	lämna	ett	uttalande	enligt	bilaga	II	p.	7	
i	prospektförordningen	809/2004/EG.	Vi	har	ingen	skyldighet	
att	 lämna	något	annat	uttalande	om	proformaredovisningen	
eller	någon	av	dess	beståndsdelar.	Vi	tar	inte	något	ansvar	för	
sådan	finansiell	information	som	använts	i	sammanställningen	
av	proformaredovisningen	utöver	det	ansvar	som	vi	har	för	de	
revisorsrapporter	avseende	historisk	finansiell	information	som	
vi	lämnat	tidigare.

Utfört arbete
Vi	har	utfört	vårt	arbete	i	enlighet	med	FARs	rekommendation	
RevR	5	Granskning	av	finansiell	information	i	prospekt.	Det	
innebär	att	vi	 följer	FARs	etiska	regler	och	har	planerat	och	
genomfört	revisionen	för	att	med	rimlig	säkerhet	försäkra	oss	
om	att	de	finansiella	rapporterna	inte	innehåller	några	väsentliga	
felaktigheter.	Revisionsföretaget	tillämpar	ISQC	1	(International	
Standard	 on	Quality	Control)	 och	har	 därmed	 ett	 allsidigt	
system	för	kvalitetskontroll	vilket	 innefattar	dokumenterade	
riktlinjer	och	rutiner	avseende	efterlevnad	av	yrkesetiska	krav,	
standarder	för	yrkesutövningen	och	tillämpliga	krav	i	lagar	och	
andra	författningar.

Vårt	arbete,	vilket	inte	innefattade	en	oberoende	granskning	av	
underliggande	finansiell	information,	har	huvudsakligen	bestått	
i	att	jämföra	den	icke	justerade	finansiella	informationen	med	
källdokumentation,	bedöma	underlag	till	proformajusteringarna	
och	diskutera	proformaredovisningen	med	företagsledningen.
Vi	har	planerat	och	utfört	vårt	arbete	för	att	få	den	information	
och	de	förklaringar	vi	bedömt	nödvändiga	för	att	med	rimlig	
säkerhet	 försäkra	 oss	 om	 att	 proformaredovisningen	 har	
sammanställts	enligt	de	grunder	som	anges	på	sidorna	28–30	och	
att	dessa	grunder	överensstämmer	med	de	redovisningsprinciper	
som	tillämpas	av	bolaget.

Uttalande
Enligt	vår	bedömning	har	proformaredovisningen	sammanställts	
på	ett	korrekt	sätt	enligt	de	grunder	som	anges	på	sidorna	28–30	
och	dessa	grunder	överensstämmer	med	de	redovisningsprinciper	
som	tillämpas	av	bolaget.

Malmö	den	11	mars,	2016

Deloitte	AB

Elna	Lembrér	Åström
Auktoriserad	revisor
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Eget kapital, skulder 
och övrig finansiell information
EGET KAPITAl OCH SKUlDER
Tabellerna	till	höger	återger	information	om	Pilums	eget	kapital	
och	skuldsättning	per	den	31	december	2015.	Eget	kapital	för	
Koncernen	uppgick	till	6,6	Mkr.	Bolagets	aktiekapital	uppgick	
till	 26,6	Mkr.	Bolagets	 hade	 inga	 långfristiga	 räntebärande	
skulder	per	den	31	december	2015.	Kortfristiga	räntebärande	
skulder	uppgick	per	den	31	december	2015	till	7,0	Mkr	varav	
2,5	Mkr	avser	lån	till	ALMI	och	varav	4,5	Mkr	avser	utnyttjad	
del	av	kreditram	om	totalt	10,0	Mkr	relaterat	till	fakturabelåning	
från	Erik	Penser	Bank.	Pilum	upptog	under	2016	brygglån	
om	2,8	Mkr	 från	Erik	Penser	Bank	vilket	 avses	 regleras	 via	
Företrädesemissionen.	

Eget kapital och räntebärande skulder, Mkr 2015-12-31

SUMMA KORTFRISTIGA RÄNTEBÄRANDE SKUlDER 7,0

Mot	borgen1 4,5

Mot	säkerhet2 2,5

Blancokrediter 0,0

 
SUMMA låNGFRISTIGA RÄNTEBÄRANDE SKUlDER 0,0

Mot	borgen 0,0

Mot	säkerhet 0,0

Blancokrediter 0,0

SUMMA EGET KAPITAl 6,6

Aktiekapital 26,6

Övrigt	tillskjutet	kapital 148,9

Ansamlad	förlust -168,9
1	Moderbolagsborgen	från	Pilum	AB.
2		Företagsinteckningar	i	Envipower	AB.

Nettoskuldsättning, Mkr1 2015-12-31

lIKVIDITET

A. Kassa 0,0

B. Likvida	medel 0,5

C. Lätt	realiserbara	värdepapper 0,0

D. Summa likviditet (A)+(B)+(C) 0,5

E. Kortfristiga räntebärande fordringar 0,0

KORTFRISTIGA RÄNTEBÄRANDE SKUlDER

F. Kortfristiga	bankskulder 7,0

G.	 Kortfristig	del	av	långfristiga	skulder 0,0

H. Andra	kortfristiga	skulder 0,0

I. Summa kortfristiga skulder (F)+(G)+(H) 7,0

J. Kortfristig nettoskuldsättning  (I)–(E)-(D) 6,5

låNGFRISTIGA RÄNTEBÄRANDE SKUlDER

K. Långfristiga	banklån 0

L.	 Emitterade	obligationer 0

M. Andra	långfristiga	skulder 0

N. Summa långfristiga skulder (K)+(L)+(M) 0

O. Nettoskuldsättning  ( J)+(N) 6,5

1	Notera	att	enbart	räntebärande	skulder	redovisas	i	tabellen.

STÄllDA SÄKERHETER 
Koncernen	har	 ställda	 säkerheter	om	 totalt	 cirka	12,3	Mkr,	
varav	 5,3	Mkr	 utgörs	 av	 företagsinteckningar	 och	 7,0	Mkr	
spärrade	likvida	medel.	Därutöver	är	aktierna	i	dotterbolaget	
Envipower	AB	är	pantsatta	till	förmån	för	kreditengagemang	
från	Erik	Penser	Bank.	Koncernen	har	 för	närvarande	ingen	
checkräkningskredit.

UTTAlANDE ANGåENDE RöRElSEKAPITAl
Bolaget	måste	tillföras	kapital	för	att	tillgodose	likviditetsbehovet	
under	 den	 kommande	 tolvmånadersperioden.	 Befintlig	
likviditet	och	löpande	kassaflöde	från	verksamheten	bedöms,	
vid	tidpunkten	för	Prospektets	offentliggörande,	täcka	Pilums	
rörelsekapitalbehov	fram	till	och	med	april	2016.

Mot	bakgrund	av	ovanstående	har	extra	bolagsstämman	den	
4	 mars	 2016	 godkänt	 styrelsens	 beslut	 om	 att	 genomföra	
Företrädesemissionen	om	sammanlagt	cirka	11,2	Mkr,	vilken	
efter	avdrag	för	emissionskostnader	om	cirka	1,7	Mkr,	kommer	
att	tillföra	cirka	9,5	Mkr	i	likviditet.	Emissionslikviden	kommer	
att	användas	för	att	reglera	ackordslikvid	om	5,7	Mkr,	återbetala	
bryggfinansiering	om	2,8	Mkr	samt	stärka	Bolagets	rörelsekapital.	
Av	ackordslikviden	tillförs	dotterbolaget	Envipower	AB	cirka	2,3	
Mkr,	ett	belopp	som	således	kvarstannar	i	Koncernen.

Bolagets	verksamhet	präglas	av	säsongsvariationer	som	normalt	
innebär	en	likviditetsmässig	belastning	under	perioden	januari	
till	februari.	Baserat	på	verksamhetens	aktuella	status	och	det	
kassaflöde	 som	genereras	 från	den,	 tillsammans	med	 tillfört	
kapital	via	Företrädesemissionen	är	det	styrelsens	bedömning	att	
Bolaget	har	tillräckligt	rörelsekapital	för	2016.	Enligt	gällande	
affärsplan	och	bedömning	av	framtidsutsikterna	har	Bolaget,	
med	nuvarande	verksamhet,	 ett	positivt	kassaflöde	 i	 årstakt.		
Skulle	 inledningen	 av	 år	 2017	 följa	 säsongsvariationen	kan	
dock	Bolaget	komma	att	behöva	en	temporär	kompletterande	
rörelsekapitalfinansiering	för	att	täcka	potentiellt	underskott	tills	
positivt	kassaflöde	återigen	uppstår	i	verksamheten.	Styrelsen	
bedömer	det	som	sannolikt	att	sådan	rörelsekapitalfinansiering	
i	 så	 fall	 kan	erhållas	 i	 form	av	 en	kortsiktig	kredit.	Bolaget	
gör	 därmed	 bedömningen	 att 	 rörelsekapitalet 	 ef ter	
genomförd	Företrädesemission	är	tillräckligt	för	att	tillgodose	
rörelsekapitalbehovet	under	kommande	tolv	månader.

I	 det	 fall	Företrädesemissionen,	 trots	 teckningsförbindelser	
och	emissionsgarantier,	 inte	 fulltecknas	och	Bolaget	därmed	
inte	 tillförs	 kapital	 som	 är	 tillräckligt	 för	 att	 finansiera	
rörelsekapitalbehovet	 under	 de	 kommande	 tolv	månaderna,	
kan	 Bolaget	 tvingas	 till	 ytterligare	 kapitalanskaffningar.	
Kapitalanskaffning	 kan	 komma	 att	 ske	 genom	 ytterligare	
nyemissioner.	Det	är	inte	säkert	att	sådana	nyemissioner	kan	
ske	till	villkor	som	är	fördelaktiga	för	befintliga	aktieägare.	Om	
inte	Pilum	tillförs	tillräcklig	finansiering	kan	Bolaget	tvingas	till	
neddragningar	och	andra	åtgärder,	vilket	kan	ha	en	negativ	effekt	
på	Bolagets	framtida	möjligheter.	Den	yttersta	konsekvensen	vid	
utebliven	finansiering	är	att	Bolaget	tvingas	ansöka	om	konkurs.
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EGET KAPITAl, SKUlDER OCH öVRIG FINANSIEll INFORMATION

INVESTERINGAR
Under	2015	genomfördes	inga	investeringar.	Under	2014	uppgick	
investeringarna	till	0,4	Mkr	och	avsåg	investeringar	i	maskiner	
och	inventarier.	Under	2013	uppgick	investeringarna	till	2,4	Mkr	
och	avsåg	investeringar	i	maskiner	och	inventarier	samt	förvärv	
av	dotterbolag.	En	majoritet	 av	 investeringarna	under	2013	
härrör	från	verksamheter	som	sedan	dess	har	avyttrats.	Pilum	
har	inga	huvudsakliga	framtida	investeringar	som	styrelsen	gjort	
klara	åtaganden	om.

IMMATERIEllA ANlÄGGNINGSTIllGåNGAR
Immateriella	anläggningstillgångar	består	av	goodwill,	licenser	
samt	 internt	 upparbetade	 immateriella	 tillgångar	 i	 form	 av	
balanserade	utgifter	 för	 utvecklingsarbete	 och	 investering	 i	
nytt	affärssystem.	Goodwill	är	föremål	för	årlig	värdeprövning	
enligt	nedan.	Affärssystemet	är	värderat	i	balansräkningen	till	
anskaffningsvärde	med	avdrag	för	ackumulerade	avskrivningar.	
Avskrivningar	kostnadsförs	så	att	tillgångarnas	värde	skrivs	av	
linjärt	över	dess	beräknade	nyttjandeperiod.	Affärssystemet	skrivs	
av	på	5	år.	Licenser	skrivs	av	på	4	år.	Per	den	31	december	2015	
uppgick	de	immateriella	tillgångarna	utöver	goodwill	till	0,1	
Mkr.

GOODWIll
Det	 ingående	 värdet	 på	 goodwill	 avseende	 dotterföretaget	
Envipower	AB	uppgick	till	24,3	Mkr	för	2015.	I	samband	med	
bokslutsarbetet	 utfördes	 en	 nedskrivningsprövning	 baserad	
på	 prognosticerade	 diskonterade	 kassaflöden	 för	 Bolaget.	
Nedskrivningsprövningen	visade	ett	nedskrivningsbehov	om	
4,6	 Mkr.	 Denna	 nedskrivning	 är	 inkluderad	 i	 Koncernens	
resultaträkning	för	2015.	Efter	nedskrivning	uppgår	goodwillen	
i	Koncernen	till	19,7	Mkr	per	den	31	december	2015	vilken	i	sin	
helhet	avser	Envipower	AB.	

MATERIEllA TIllGåNGAR
Materiella	anläggningstillgångar,	bestående	av	byggnader	och	
mark,	maskiner	och	andra	tekniska	anläggningar	samt	inventarier	
och	verktyg	värderas	i	balansräkningen	till	anskaffningsvärde,	
med	avdrag	 för	ackumulerade	avskrivningar	 samt	eventuella	
nedskrivningar.	Materiella	anläggningstillgångar	skrivs	av	linjärt	
över	dess	beräknade	nyttjandeperiod,	enligt	nedan:
	

•	 Mark	skrivs	inte	av
•	 Byggnad	20	år
•	 Maskiner	5-10	år
•	 Inventarier	5-10	år
•	 Datorer	3	år

Per	den	31	december	2015	uppgick	de	materiella	tillgångarna	
till	0,3	Mkr.

TENDENSER OCH FRAMTIDSUTSIKTER
Marknaden	 för	 Pilums	 erbjudande	 har	 historiskt	 sett	 varit	
cyklisk	där	industrins	investeringar	påverkats	av	den	industriella	
konjunkturen.	Den	 industriella	 konjunkturen	påverkas	 i	 sin	
tur	av	en	rad	omvärldsfaktorer	såsom	räntenivåer,	valutakurser,	
energipriser	samt	politiska	beslut	och	regleringar.	

Pilum	ser	att	efterfrågan	på	Bolagets	produkter	och	tjänster	
framförallt	kommer	att	drivas	av	nya	 strängare	EU-direktiv	
om	 utsläppsnivåer	 från	 industrianläggningar.	 Industri-
emissionsdirektivet	(IED)	som	implementerades	 i	svensk	lag	
under	2013	är	ett	exempel	på	sådant	direktiv,	ett	annat	är	The	
Clean	Air	Policy	Package,	med	syfte	att	uppdatera	och	förbättra	
EU:s	strategi	för	en	bättre	luftkvalitet.

Pilum	ser	att	utvecklingen	och	investeringar	drivs,	förutom	av	
strängare	utsläppsregelverk,		av	att	svensk	och	nordisk	industri	
strävar	 efter	 att	 ligga	 i	 framkant	 vad	 gäller	 att	 bedriva	 en	
hållbar	verksamhet.	För	att	industrin	ska	kunna	behålla	dagens	
medarbetare	och	attrahera	morgondagens	medarbetare	måste	en	
bra	arbetsmiljö	erbjudas.	Rökgasrening	tar	hand	om	den	yttre	
miljön	medans	stoftavskiljning	har	mer	bäring	på	den	inre	miljön.

Pilum	känner	inte	till	några	andra	tendenser,	osäkerhetsfaktorer,	
potentiella	fordringar	eller	andra	krav,	åtaganden	eller	händelser	
som	 kan	 förväntas	 ha	 en	 väsentlig	 inverkan	 på	 Bolagets	
affärsutsikter	 utöver	 vad	 som	 anges	 i	 detta	 avsnitt	 samt	 i	
avsnitten	“Riskfaktorer”	samt	”Legala	frågor	och	kompletterande	
information”.

Pilum	 känner	 inte	 til l 	 några	 offentliga,	 ekonomiska,	
skattepolitiska,	penningpolitiska	eller	andra	politiska	åtgärder	
som,	direkt	eller	indirekt,	väsentligt	påverkat	eller	skulle	kunna	
påverka	Bolagets	 verksamhet	 utöver	 vad	 som	 anges	 i	 detta	
avsnitt	samt	i	avsnitten	“Riskfaktorer”	samt	”Legala	frågor	och	
kompletterande	information”.

VÄSENTlIGA HÄNDElSER EFTER DEN 31 DECEMBER 2015
•	 Pilum	 AB	 erhöll	 ackordsbeslut	 den	 18	 januari	 2016	

innebärande	 att	 samtliga	 oprioriterade	 fordringar	 skall	
nedsättas	 med	 75	 procent.	 Den	 8	 februari	 2016	 vann	
domen	laga	kraft.	Rekonstruktionen	i	Pilum	AB	upphörde	
därmed	vid	samma	datum.	Ackordslikviden	uppgår	till	5,7	
Mkr	och	avses	att	regleras	med	tillförd	emissionslikvid	från	
Företrädesemissionen.	Av	ackordslikviden	tillförs	Envipower	
AB	cirka	2,3	Mkr,	 ett	 belopp	 som	 således	kvarstannar	 i	
Koncernen.

•	 Styrelsen	 i	 Pilum	 beslutade	 den	 2	 februari	 2016	 att	
genomföra	 Företrädesemissionen	 och	 kallade	 till	 extra	
bolagsstämma	som	hölls	den	4	mars	2016.	

•	 Pilum	AB	upptog	ett	brygglån	från	Erik	Penser	Bank	om	2,8	
Mkr,	vilket	avses	regleras	via	Företrädesemissionen.

•	 Envipower	 AB	 har	 tecknat	 en	 order	 på	 cirka	 2	 Mkr	
med	LKAB	 i	Kiruna	om	att	bygga	ut	befintliga	damm-
utsugningsanläggningar	under	jord.	Installationen	skall	vara	
klar	i	november	2016.
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Varje	aktie	ger	 lika	 rätt	 till	 andel	av	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.	 Pilums	 aktier	 är	 inte	 föremål	 för	
erbjudande	som	lämnats	till	följd	av	budplikt,	inlösenrätt	eller	
lösningsskyldighet.	Det	har	inte	förekommit	några	offentliga	
uppköpserbjudanden	 beträffande	 Pilums	 aktier	 under	 det	
innevarande	eller	föregående	räkenskapsåret.

VISSA RÄTTIGHETER FöRKNIPPADE MED AKTIERNA
De	erbjudna	aktierna	är	alla	av	samma	slag.	Rättigheter	som	är	
förknippade	med	aktierna	som	emitteras	av	Bolaget,	inklusive	de	
som	följer	av	bolagsordningen,	får	endast	ändras	i	enlighet	med	
de	förfarande	som	följer	av	aktiebolagslagen.

AKTIEKAPITAlETS UTVECKlING 
Bolagets	aktiekapital	har	sedan	2012	förändrats	enligt	tabellen	nedan.

År Händelse Förändring	aktier Totalt	antal	
aktier

Kvotvärde,	
kronor

Förändring	AK	
kronor

Totalt	AK		
kronor

2012 Företrädesemission 10	542	169 95	244	949 0,10 1	054	216,90 9	524	494,90

2013 Företrädesemission 114	293	938 209	538	887 0,10 11	429	393,80 20	953	888,70

2014 Företrädesemission 209	538	886 419	077	773 0,10 20	953	888,60 41	907	777,30

2014 Minskning	av	aktiekapital1 - 419	077	773 0,02 -31	933	728,04 9	974,049,26

2014 Sammanläggning	1:100 -414	886	996 4	190	777 2,38 - 9	974	049,26

2015 Teckningsoptioner 2	832 4	193	609 2,38 6	740,16 9	980	789,42

2015 Företrädesemission 6	989	345 11	182	954 2,38 16	634	641,10 26	615	430,52

2016 Minskning	av	aktiekapital2 - 11	182	954 0,25 - 2	795	738,50

2016 Förestående	företrädesemission3 44	731	816 55	914	770 0,25 11	182	954,00 13	978	692,50

AKTIER OCH AKTIEKAPITAl
Före	Företrädesemissionen	uppgår	Bolagets	 aktiekapital	 till	
26 615	430,52	SEK,	fördelat	på	11	182	954	aktier,	envar	med	
ett	kvotvärde	om	2,38	SEK.	Bolaget	har	endast	ett	aktieslag.
För	att	möjliggöra	Företrädesemissionen	beslutade	den	extra	
bolagsstämman	den	4	mars	2016	bland	annat	om	minskning	av	
reservfonden	och	minskning	av	aktiekapitalet	för	förlusttäckning	
utan	 indragning	 av	 aktier.	 Efter	 genomförd	 minskning	
av	 aktiekapitalet	 enligt	 ovan	 kan	 aktiekapitalet,	 genom	
Företrädesemissionen,	komma	att	ökas	med	högst	11 182 954,00	
SEK,	från	2	795	738,50	SEK	till	högst	13	978	692,50	SEK,	
genom	nyemission	av	högst	11	182	954	aktier,	envar	med	ett	
kvotvärde	om	0,25	SEK.		

Aktierna	är	denominerade	i	SEK	och	har	emitterats	i	enlighet	
med	bestämmelserna	i	aktiebolagslagen	(2005:551).	Pilum	är	
anslutet	 till	Euroclears	 kontobaserade	 värdepapperssystem,	
varför	 inga	 fysiska	 aktiebrev	 utfärdas.	 Samtliga	 till	 aktien	
knutna	 rättigheter	 tillkommer	den	 som	är	 registrerad	 i	 den	
av	Euroclear	förda	aktieboken.		Samtliga	aktier	är	emitterade	
och	 fullt	 inbetalda.	Varje	 aktie	 berättigar	 till	 en	 (1)	 röst	 på	
Pilums	bolagsstämma.	Varje	röstberättigad	aktieägare	får	vid	
bolagsstämma	rösta	för	fulla	antalet	av	denne	ägda	och	företrädda	
aktier.	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.

1	Nedsättning	genom	avsättning	till	fri	fond,	minskningen	genomfördes	utan	indragning	av	aktier.
2	Minskning	av	aktiekapital	för	förlusttäckning.
3	Gäller	under	förutsättning	att	Företrädesemissionen	tecknas	fullt	ut.
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STöRSTA AKTIEÄGARE PER 2015-12-31 

Namn Antal aktier Andel av kapital 
och röster (%)

Tibia	Konsult	Aktiebolag 3	037	874 27,2%

Avanza	Pension 875	643 7,8%

Lars-Göran	Lundberg 494	841 4,4%

Mats	Rimborg 400	000 3,6%

Leif	Garpheden 371	616 3,3%

Sture	Svenskog 200	000 1,8%

Nordnet	Pensionsförsäkring 140	564 1,3%

Andreas	Berger 135	000 1,2%

Nordea	Bank	Norge	Nominee 133	330 1,2%

Industri-Textil	Job	AB 110	993 1,0%

Övriga	aktieägare 5	283	093 47,2%

Totalt,	alla	ägare 11	182	954 100,0%

UTDElNINGSPOlICY
Bolagets	utdelningspolicy	stipulerar	en	utdelning	om	30	procent	
av	vinsten	varvid	det	skall	beaktas	att	erforderligt	kapital	skall	
finnas	 för	 förvärv	 och	 utveckling	 av	 verksamheten	 och	 att	
soliditeten	inte	skall	understiga	40	procent.

HANDEl MED PIlUM-AKTIEN
Pilums	aktier	är	upptagna	till	handel	på	Nasdaq	First	North	
Premier.	Aktien	har	ISIN-kod	SE0006341616	och	kortnamnet	
PIL.	 Sista	 betalkurs	 den	 2	 februari	 2016	 var	 0,695	 kronor,	
motsvarande	ett	börsvärde	om	7,8	Mkr.	Under	2015	uppgick	den	
genomsnittliga	omsättningen	per	handelsdag	till	76	413	aktier,	
motsvarande	172,1	Tkr.

OPTIONSPROGRAM  
Pilum	har	för	närvarande	inga	utestående	optionsprogram	eller	
andra	aktiebaserade	incitamentsprogram.

KONVERTIBlA SKUlDEBREV
Pilum	har	för	närvarande	inga	utestående	konvertibla	skuldebrev

ÄGANDEFöRHållANDE
Antalet	 aktieägare	 i	 Pilum	 uppgick	 till	 1	 805	 per	 den	 31	
december	2015.	Av	nedanstående	tabell	framgår	information	
avseende	ägarförhållandena	i	Bolaget	per	den	31	december	2015.	
Såvitt	styrelsen	känner	till	föreligger	inte	några	aktieägaravtal	
mellan	Bolagets	ägare.	Det	förekommer,	såvitt	styrelsen	känner	
till,	inga	andra	överlåtelsebegränsningar	avseende	Bolagets	aktier.
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Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer

Per-Ove	Jönsson	har	varit	styrelsens	ordförande	sedan	januari	2014	och	styrelsemedlem	sedan	maj	
2013.	Per-Olov	Jönsson	har	en	bakgrund	med	över	30	års	industriell	erfarenhet,	huvudsakligen	från	
internationella	företag.	Per-Ove	Jönsson	har	arbetat	i	olika	chefspositioner	på	företag	verksamma		inom	
fordonsindustrin,	B2B	och	B2C.	De	senaste	15	åren	har	Per-Ove	Jönsson	varit	verksam	i	ledande	positioner	
inom	energisektorn	och	har	varit	VD	för	ett	av	de	största	energientreprenadbolagen	i	Norden.	Per-Ove	
Jönsson	har	vidare	suttit	i	styrelser	för	bolag	verksamma	inom	bland	annat	kärnkraft,	konsultverksamhet	
och	telecom.	Per-Ove	Jönsson	är	idag	verksam	som	senior	advisor	och	har	styrelseuppdrag	i	ett	flertal	
bolag.

Per-Ove	har	läst	juridik	vid	Lunds	Universitet	och	har	en	MBA	från	Göteborgs	universitet	(GMI)	samt	
har	läst	kurser	inom	företagsledning	vid	Handelshögskolan	i	Stockholm	och	London	Business	School.

Andra nuvarande uppdrag:	 styrelseledamot	i	Elverket	Vallentuna	AB,	Elverket	Vallentuna	E1	AB,	
Rosengård	Invest	AB	(ordförande),	Techninova	AB	(ordförande),	Pinkport	Invest	AB	(vd,	ordförande),	
Bostadsrättsföreningen	Tubberöd	1:35	och	styrelseordförande	i	den	ideella	föreningen	CONNECT	
Sverige.	

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren):	styrelseledamot	i	E.ON	Försäljning	Sverige	AB	(ordförande),	
E.ON	JobCenter	Sverige	AB	(ordförande),	E.ON	Fastigheter	Sverige	AB	(ordförande),	E.ON	Gashandel	
Sverige	AB,	One	Nordic	AB	(ordförande),	WTC	-	MACRO	Polyproject	AB	(ordförande),	E.ON	Värme	
Sverige	AB,	Oskarshamn	Energi	AB	(ordförande),	Oskarshamn	Energi	Nät	AB	(ordförande),	Ikaros	
Cleantech	AB,	E.ON	Smart	Living	AB	(ordförande),	One	Nordic	Holding	AB	och	One	Nordic	Sverige	
AB.

Per-Ove	Jönsson	äger	direkt	och	indirekt	1	229	aktier	i	Bolaget.

Anne	Årneby	har	varit	styrelseledamot	sedan	maj	2012.	Anne	har	mer	än	20	års	erfarenhet	från	strategiskt	
varumärkesbyggande	 i	 ledande	positioner.	 Innan	Bisnode	var	Anne	VD	på	Rewir	och	medlem	av	
koncernledningen	i	Intellecta.	Anne	har	tidigare	varit	koncernchef	för	McCann	Worldgroup	Sweden	
samt	direktör	och	varumärkesansvarig	för	Telenor.	Anne	Årneby	är	idag	verksam	som	marknads-	och	
kommunikationsdirektör	på	Bisnode	och	medlem	av	koncernledningen.

Anne	Årneby	har	en	Master	of	Science	i	Business	and	Economics	från	Linköpings	universitet.

Andra nuvarande uppdrag: styrelsesuppleant	i	Årneby	Advisory	AB.

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): styrelseledamot	och	VD	i	McCann	Nordic	AB,	U.N.	Reel	AB,	
Rewir	AB	och	McCann	Worldgroup	AB	samt	styrelseledamot	i	MRM	Stockholm	AB,	Momentum	Sverige	
AB	(ordförande),	Bostadsrättsföreningen	Pelikanen	5,	VD	i	Way	of	Work	Events	AB,	styrelsesuppleant	i	
Intellecta	Holding	AB	och	innehavare	av	Anne	Årneby,	Fräs	&	Klös.		

Anne	Årneby	äger	inga	aktier	i	Bolaget.

Per-Ove Jönsson
Född	1952

Anne Årneby
Född	1963

Styrelse
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Gunnar Andersson
Född	1969

Gunnar	Andersson	har	varit	styrelseledamot	sedan	maj	2014.	Gunnar	Andersson	har	lång	industriell	
erfarenhet	från	ett	flertal	ledande	befattningsroller	i	västsvensk	tillverkningsindustri	och	processindustri.	
Tidigare	har	Gunnar	Andersson	verkat	som	CEO	och	utvecklat	en	tyskägd	industri-	koncern	till	att	
bli	en	av	de	största	industriservice	verksamheterna	i	Sverige	med	etablering	av	totalt	10	siter	runt	om	i	
landet	och	huvudsakligen	uppdragsgivare	inom	raffinaderier,	petrokemi-,	kemi-,	stål-,	gruv-,	kraft-	samt	
skogsindustrin.	Gunnar	Andersson	har	under	de	senaste	12	åren	innehaft	ett	flertal	styrelseuppdrag	
i	svenska	industriföretag.	Gunnar	Andersson	är	idag	verksam	i	en	norsk	investment-koncern,	ARD-
Group,	med	säte	i	Oslo	där	han	innehar	rollen	som	divisionschef	i	underkoncernen	NLI	Subsea	AS,	med	
inriktning	på	engineering	samt	produktion	av	subsea-system	och	komponenter		till	den	internationella	
olje-	och	gas	industrin.

Andra nuvarande uppdrag: styrelseledamot	 i	ALGAMERA	Värdeutveckling	 i	Uddevalla	AB	och	
AMLOCK	AB	(ordförande).	

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren):	styrelseledamot	och	VD	i	BIS	Industriteknik	AB,	BIS	Equipment	
AB,	Bilfinger	Industrial	Services	Interpipe	AB	(ordförande),	NLI	Larvik	AS,	NLI	Subsea	Engineering	
AS	och	VD	i	Bilfinger	Industrial	Services	Sweden	AB.		

Gunnar	Andersson	äger	direkt	och	indirekt	10	330	aktier	i	Bolaget.
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Christian Baarlid
Född	1956

Roy Jonebrant
Född	1956

Ledning

Roy	Jonebrant	har	varit	Vice	VD	och	CFO	i	Bolaget	sedan	maj	2013.	Roy	Jonebrant	har	mångårig	
erfarenhet	som	CFO	i	flera	svenska	utvecklingsföretag,	däribland	MediTeam	AB,	Biolin	AB	och	Biolight	
AB	samt	som	ekonomikonsult	i	egen	verksamhet.

Roy	Jonebrant	är	utbildad	gymnasieekonom	och	redovisningskonsult.	

Andra nuvarande uppdrag: styrelseledamot	i	Sealwacs	AB,	Jonebrant	Ekonomikonsult	AB,	Emotra	AB	
och.	Styrelsesuppleant	i	Pilum	Engineering	AB	och	Envipower	AB.		

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): styrelseledamot	i	WTC-MACRO	Polyproject	AB,	Biolight	Patent	
Holding	AB,	Biodynam	AB	och	Strömsfors	1:3	Norrköping	AB.	VD	i	Abelco	AB.	Styrelsesuppleant	i	
Pilum	Industrifilter	AB.

Roy	Jonebrant	äger	inga	aktier	i	Bolaget.

Christian	Baarlid	har	varit	VD	i	Bolaget	sedan	maj	2014.	Christians	Baarlid	har	20	års	erfarenhet	
från	 logistikbranschen	 och	 var	 under	 12	 år	VD	 för	Renova	AB,	 som	 är	 ett	 ledande	 avfalls-	 och	
återvinningsföretag	i	Västsverige	inom	avfallsbehandling	och	hållbara	transporter.	Christian	Baarlid	har	
även	bedrivit	egen	verksamhet	inom	miljöområdet.

Christian	Baarlid	är	utbildad	civilingenjör	i	maskinteknik	från	Chalmers	Tekniska	Högskola	och	är	
utbildad	trafik-	och	transportekonom	från	Handelshögskolan	vid	Göteborgs	universitet.

Andra nuvarande uppdrag: styrelseledamot	och	VD	i	Pilum	Engineering	AB,	Pilum	Envipower	AB,	
Pilum	Industrifilter	AB	och	KCB	Consulting	AB,	styrelseledamot	i	GNB	Intressenter	AB	(ordförande),	
SWESAB	AB	samt	Göteborgs	Nya	Bryggeri	AB.

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren):	VD	i	Renova	AB,	Fastighetsbolaget	Rödingen,	ÅTAB	Torsvikens	
Återställning	AB,	Strömsfors	1:3	Norrköping	AB	och	SWESAB	AB,	 styrelseledamot	 i	Kungälvs	
Transporttjänst	AB,	SRAB	Stenungsunds	Renhållning	AB	och	Avfall	Sverige	AB,	styrelsesuppleant	i	
KFS	Företagsservice	Aktiebolag	

Christian	Baarlid	äger	inga	aktier	i	Bolaget.
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öVRIG INFORMATION
Styrelseledamöterna	valdes	på	årsstämma	den	7	maj	2015	för	
tiden	intill	årsstämman	2016.	Styrelsen	består	således	per	dagen	
för	Prospektet	av	tre	personer.	Inga	särskilda	överenskommelser	
finns	med	större	aktieägare,	kunder,	leverantörer	eller	andra	parter	
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	
undantag	för	sedvanliga	avtalade	avgångsvederlag	och	liknande	
förmåner	för	ledande	befattningshavare.	

Den	 11	 september	 2015	 ansökte	 styrelsen	 i	 Pilum	AB	 om	
företagsrekonstruktion	 hos	 Borås	 tingsrätt	 som	 beviljande	
ansökan	 samma	 dag.	 Samtliga	 styrelseledamöter	 samt	
ledande	 befattningshavare	 i	 Bolaget	 omfattades	 således	
av	 rekonstruktionen.	 Företagsrekonstruktionen	 avslutades	
den	9	 februari	 2016.	Se	 vidare	 avsnittet	”Legala	 frågor	 och	
kompletterande	information”.

Christian	 Baarlid	 	 och	 Roy	 Jonebrant	 är	 för	 närvarande	
styrelseledamot	respektive	styrelsesuppleant	i	Pilum	Industrifilter	
AB	vilket	är	försatt	i	konkurs.	Konkursen	i	Pilum	Industrifilter	
AB	inleddes	den	8	september	2015	vid	Borås	tingsrätt.	Per	dagen	
för	Prospektet	är	konkursen	är	pågående.	Se	vidare	avsnittet	
”Legala	frågor	och	kompletterande	information”.

Per-Ove	Jönsson	och	Roy	Jonebrant	har	under	de	senaste	fem	
åren	varit	styrelseledamöter	i	det	tidigare	och	sedermera	avyttrade	
dotterbolaget	WTC-MACRO	Polyproject	AB.	Bolaget	har	efter	
överlåtelsen	ansökt	om	konkurs	den	7	maj	2014.	Konkursen	
avslutades	29	januari	2016.	

Utöver	 av	 vad	 som	 framgår	 ovan	 har	 ingen	 av	 Bolagets	
styrelseledamöter	eller	ledande	befattningshavare	har	under	de	
senaste	fem	åren	(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	
anklagelser	 eller	 sanktioner	 av	myndigheter	 eller	 godkända	
yrkessammanslutningar	 eller	 (iv)	 ålagts	 näringsförbud	 eller	
förbjudits	 av	 domstol	 att	 ingå	 som	 medlem	 av	 ett	 bolags	
förvaltnings-,	lednings-	eller	kontrollorgan.	Vidare	föreligger,	
utöver	vad	som	finns	beskrivet	på	annan	plats	i	Prospektet,	inga	
intressekonflikter	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.	

ERSÄTTNINGAR
Ersättningar till styrelsen
Arvode	till	styrelsen	utgår	med	av	stämman	fastställda	arvoden.	
Årstämman	har	beslutat	att	styrelsearvode	skall	utgå	upp	till	
150 Tkr	till	ordföranden	och	90	Tkr	vardera	till	övriga	ledamöter.	
För	räkenskapsåret	2015	utgick	ersättning	till	styrelsen	ledamöter	
om	totalt	467	Tkr	och	för	2014	utgick	ersättning	om	totalt	cirka	
710	Tkr	inklusive	sociala	avgifter.	Arvodet	till	styrelsen	för	fjärde	
kvartalet	2015	utbetalades	 inte	mot	bakgrund	av	att	Bolaget	
genomgick	en	företagsrekonstruktion,	utfallet	skiljer	sig	därför	
något	från	vad	som	beslutades	på	årsstämman.

Ersättningar till ledande befattningshavare
Riktlinjer	 som	 ska	 tillämpas	 på	 ersättning	 till	 de	 ledande	
befattningshavarna	(inklusive	verkställande	direktören)	antogs	på	
årsstämman	den	7	maj	2015.	Den	fasta	ersättningen	till	ledande	
befattningshavare	skall	vara	marknadsanpassad	och	baseras	på	
kompetens,	ansvar	och	prestation.	

Eventuell	rörlig	del	skall	baseras	på	den	ledande	befattnings-
havarens	prestation	i	 förhållande	till	 i	 förväg	fastställda	mål.	
Målen	skall	vara	enkla,	 transparenta	och	mätbara.	För	rörlig	
ersättning	 skall	 det	maximala	 utfallet	 vara	 fastställt	 till	 ett	
visst	 tak.	Vid	utformningen	av	 rörlig	ersättning	 till	 ledande	
befattningshavare,	som	utgår	kontant,	skall	styrelsen	överväga	
att	införa	förbehåll	som	(i)	villkorar	utbetalning	av	viss	del	av	
sådan	ersättning	av	att	prestationer	på	vilka	intjänandet	grundats	
visar	sig	vara	hållbara	över	tid,	och	(ii)	ger	bolaget	möjlighet	att	
återkräva	 sådana	ersättningar	 som	utbetalats	på	grundval	av	
uppgifter	som	senare	visar	sig	vara	uppenbart	felaktiga.

I	det	fall	det	finns	långsiktiga	incitamentsprogram	inom	bolaget	
skall	 dessa	 i	 huvudsak	 vara	 aktie	 eller	 aktiekursrelaterade,	
prestationsbaserade	och	omfatta	de	ledande	befattningshavarna	
samt	personer	i	ledande	ställning	i	bolaget	som	har	en	väsentlig	
påverkan	på	bl.a.	bolagets	resultat,	ställning	och	tillväxt	samt	på	att	
uppsatta	mål	infrias.	Ett	sådant	incitamentsprogram	skall	beslutas	
av	bolagsstämman	och	säkerställa	ett	långsiktigt	engagemang	för	
bolagets	utveckling,	främja	en	ökad	intressegemenskap	mellan	
den	deltagande	befattningshavaren	och	bolagets	aktieägare,	samt	
implementeras	på	marknadsmässiga	villkor	och	löpa	över	minst	
tre	år.

De	 ledande	 befattningshavarnas	 pensionsvillkor	 skall	 vara	
marknadsmässiga	i	förhållande	till	vad	som	gäller	för	motsvarande	
befattningshavare	på	den	marknad	respektive	befattningshavare	är	
verksam	och	skall	baseras	på	avgiftsbestämda	pensionslösningar	
eller	följa	allmän	pensionsplan,	i	Sverige	ITP-planen.	

Vid	uppsägning,	från	bolagets	sida,	av	en	ledande	befattnings-
havare,	skall	ett	icke	pensionsgrundande	avgångsvederlag	utgå	
om	högst	24	månadslöner,	utöver	lön	under	uppsägningstiden.	
Avgångsvederlaget	skall	i	normalfallet	vara	avräkningsbart	mot	
annan	inkomst	av	ny	tjänst	eller	nytt	uppdrag.
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Tabellen	nedan	visar	de	ersättningar	som	verkställande	direktören	och	ledande	befattningshavare	erhållit	avseende	räkenskapsåret	2015.
Ersättningar (KSEK) löner och andra 

ersättningar
Sociala kostnader Varav 

pensionskostnader
Totalt

VD 3	782	(inkl.	VVD	och	
tidigare	VD1)

2	331 874 6	113

övriga ledande befattningshavare - - - 0

1	1462	Tkr	avser	lön	till	tidigare	vd	Leif	Lindberg.

STYRElSE, lEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISORER

Avgångsvederlag etc.
För	 verkställande	direktören	 gäller	 vid	 egen	uppsägning	 en	
uppsägningstid	om	6	månader.	Vid	uppsägning	från	bolagets	
sida	gäller	en	uppsägningstid	om	12	månader.	Därutöver	utgår	
ett	avgångsvederlag	under	ytterligare	6	månader	att	avräknas	mot	
eventuell	inkomst.

Incitamentsprogram och teckningsoptionsprogram för 
styrelseledamöter och ledning
Pilum	 har	 för	 närvarande	 inga	 utestående	 tecknings-
optionsprogram	eller	andra	aktiebaserade	incitamentsprogram	
för	styrelseledamöter	eller	ledning.

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	First	North	Premier,	
andra	 regler	 som	ges	ut	av	 relevanta	organisationer	 samt	de	
interna	riktlinjer	och	policys	som	Bolaget	har	upprättat	och	
fastställt.	Vidare	tillämpar	Bolaget	IFRS	för	sin	redovisning.	
Svensk	kod	för	bolagsstyrning	(”Koden”)	behöver	i	dagsläget	inte	
tillämpas	av	bolag	vars	aktier	handlas	på	Nasdaq	First	North	
Premier	och	är	således	 inte	obligatorisk	för	Pilum.	Styrelsen	
för	Pilum	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.	

Bolaget	har	en	valberedning	vars	principer	antogs	vid	årsstämman	
den	7	maj	2015.	Valberedningens	enda	uppgift	är	att	bereda	
och	lämna	förslag	till	stämmans	beslut	i	val-	och	arvodesfrågor	
samt,	i	förekommande	fall,	procedurfrågor	för	nästkommande	
valberedning.	Valberedningen	skall	bestå	av	fyra	ledamöter,	av	
vilka	tre	skall	vara	representanter	för	bolagets	största	aktieägare,	
per	den	sista	bankdagen	vid	utgången	av	det	tredje	kvartalet,	och	
den	fjärde	skall	vara	styrelseordföranden.

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

REVISORER 
Bolagets	revisor	valdes	vid	årsstämman	2013	för	en	period	om	
fyra	år	och	är	Deloitte	AB,	Hjälmaregatan	3,	211	18	Malmö.	
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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Antagen	på	extra	bolagsstämma	den	4	mars	2016

§ 1 FIRMA
Bolagets	firma	är	Pilum	AB.	Bolaget	är	publikt	(publ).

§ 2 STYRElSENS SÄTE
Styrelsen	har	sitt	säte	i	Borås.

§ 3 VERKSAMHET
Bolaget	skall	utveckla,	tillverka	och	försälja	utrustning	och	processer	inom	områdena	miljö-	och	energiåtervinning	samt	idka	därmed	
förenlig	verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAl
Aktiekapitalet	skall	vara	lägst	7	000	000	kronor	och	högst	28	000	000	kronor.
Antalet	aktier	skall	vara	lägst	32	000	000	och	högst	128	000	000.

§ 5 STYRElSE OCH REVISORER
Styrelsen	består	av	3	-	7	ledamöter	med	högst	2	suppleanter.	De	väljes	årligen	på	årsstamma	för	tiden	intill	dess	nästa	årsstämma	har	
hållits.	1	-	2	revisorer	med	eller	utan	revisorssuppleanter	väljes	på	årsstamma	för	tiden	intill	dess	årsstamma	har	hållits	under	fjärde	
räkenskapsåret	efter	valet.

§ 6 ORT FöR BOlAGSSTÄMMA
Bolagsstämma	skall	hållas	på	den	ort	där	styrelsen	har	sitt	säte	eller	i	Stockholm	eller	Göteborg.

§ 7 KAllElSE
Kallelse	till	bolagsstämma	skall	ske	genom	annonsering	i	Post-	och	Inrikes	Tidningar	och	genom	att	kallelsen	hålls	tillgänglig	på	
bolagets	webbplats.	Samtidigt	som	kallelse	sker	skall	bolaget	genom	annonsering	i	Dagens	Industri	upplysa	om	att	kallelse	skett.	Kallelse	
till	årsstämma	samt	kallelse	till	extra	bolagsstämma	där	frågan	är	om	ändring	av	bolagsordningen	kommer	att	behandlas	ska	utfärdas	
tidigast	sex	veckor	och	senast	fyra	veckor	före	stämman.

§ 8 åRSSTÄMMA
Årsstämma	hålles	årligen	inom	6	månader	efter	räkenskapsårets	utgång.
På	årsstämma	ska	följande	ärenden	förekomma:
1)	 Öppnande	av	stämman
2)	 Val	av	ordförande	vid	stämman
3)	 Upprättande	och	godkännande	av	röstlängd
4)	 Godkännande	av	dagordning
5)	 Val	av	en	eller	två	protokolljusterare
6)	 Prövning	av	om	stämman	blivit	behörigen	sammankallad
7)	 Föredragning	av	framlagd	årsredovisning	och	revisionsberättelse	samt,	i	förekommande	fall,	koncernredovisning	och			
	 koncernrevisionsberättelse
8)	 Beslut
a)	 om	fastställande	av	resultaträkning	och	balansräkning	samt,	i	förekommande	fall,	koncernresultaträkning	och		 	
	 koncernbalansräkning;
b)	 om	dispositioner	beträffande	bolagets	vinst	eller	förlust	enligt	den	fastställda	balansräkningen;	samt
c)	 om	ansvarsfrihet	för	styrelseledamöterna	och	verkställande	direktör,	när	sådan	förekommer.
9)	 Fastställande	av	styrelse-	och	revisorsarvoden
10)	 Val	av	styrelseledamöter,	suppleanter	och	revisor	samt	eventuella	revisorssuppleanter
11)	 Annat	ärende,	som	ankommer	på	stämman	enligt	aktiebolagslagen	eller	bolagsordningen

§ 9 RÄKENSKAPSåR
Räkenskapsår	är	0101-	1231.

§ 10 DElTAGANDE På STÄMMA
Aktieägare	som	vill	delta	i	förhandlingarna	vid	bolagsstämma,	skall	dels	vara	upptagen	i	utskrift	eller	annan	framställning	av	hela	
aktieboken	avseende	förhållandena	fem	vardagar	före	stämman,	dels	anmäla	sig	samt	antalet	biträden	till	bolaget	den	dag	som	anges	i	
kallelsen	till	stämman.	Sistnämnda	dag	får	inte	vara	söndag,	annan	allmän	helgdag,	lördag,	midsommarafton,	julafton	eller	nyårsafton	
och	inte	infalla	tidigare	än	femte	vardagen	före	stämman.	Ombud	behöver	ej	anmäla	antalet	bitraden.	Antalet	biträden	får	högst	vara	två.

§ 11 AVSTÄMNINGSFöRBEHåll
Bolagets	aktier	skall	vara	registrerade	i	ett	avstämningsregister	enligt	lagen	(1998:	1479)	om	kontoföring	av	finansiella	instrument.

*	*	*	*	*

Bolagsordning
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legala frågor och kompletterande information

BOlAGSINFORMATION OCH lEGAl STRUKTUR 
Pilum	AB	 (publ),	 org.	 nr	 556556-8325,	 bildades	 i	 Sverige	
och	 inregistrerades	 vid	 Bolagsverket	 den	 8	 juni	 1998	 och	
registrerades	 under	 nuvarande	 firma	 den	 20	 februari	 2007.	
Bolagets	associationsform	är	aktiebolag	och	dess	verksamhet	
regleras	av	aktiebolagslagen	(2005:551).	Styrelsen	har	sitt	säte	
i	Västra	Götalands	län,	Borås	kommun.	Adressen	till	Bolagets	
huvudkontor	är	Skaraborgsvägen	21,	506	30	Borås.	Bolagets	
aktier	noterades	på	Nasdaq	First	North	i	januari	2006	och	är	
sedan	februari	2010	listade	på	Nasdaq	First	Norths	premier-
segment.

Pilum	är	moderbolag	till	tre	helägda	dotterbolag	enligt	följande:

Bolag Org. nr Säte Ägarandel

Pilum Industrifilter AB 
(pågående konkurs)

556754-8556 Borås 100%

Envipower AB 556750-6869 Borås 100%

Pilum Engineering AB 556683-4718 Borås 100%

Konkurs inledd i Pilum Industrifilter AB
Den	18	augusti	 2015	beslutade	 styrelsen	om	att	 ansöka	om	
företagsrekonstruktion	hos	tingsrätten	 i	Borås	som	beviljade	
ansökan	 den	 20	 augusti	 2015.	 Pilum	 Industrifilter	 hade	
under	året	arbetat	med	att	slutföra	leverans	av	en	omfattande	
sinterfilteranläggning	 till	SSAB	i	Luleå.	Kostnadsökningar	 i	
slutskedet	av	projektet	visade	sig	vara	större	än	vad	som	tidigare	
kunnat	 förutses	 och	 det	 var	 inte	 längre	möjligt	 att	 erhålla	
ytterligare	kompensation	från	slutkunden.	De	ökade	kostnaderna	
medförde	att	Pilum	Industrifilter	inte	längre	hade	möjlighet	att	
fullgöra	sina	åtaganden	gentemot	sina	leverantörer	varför	beslut	
fattades	om	att	ansöka	om	företagsrekonstruktion	för	bolaget.		

Den	 8	 september	 2015	 försattes	 Pilum	 Industrifilter	AB	 i	
konkurs	efter	att	bolaget	 inte	kunnat	nå	en	kompletterande	
uppgörelse	med	SSAB	angående	ökade	kostnader	vid	installation	
av	stor	sinterfilteranläggning	i	Luleå.	Som	en	följd	därav	hävde	
Vattenfall	 ett	 avtal	 avseende	 ett	 större	 projekt	 i	 Uppsala.	
Sammantaget	innebar	detta	att	det	saknades	förutsättningar	för	
en	lyckad	rekonstruktion	varför	styrelsen	beslutade	att	ansöka	om	
konkurs	för	Pilum	Industrifilter	AB.	Per	dagen	för	Prospektet	är	
konkursen	är	pågående.

Pilum AB har genomgått en företagsrekonstruktion
Den	 11	 september	 2015	 ansökte	 styrelsen	 i	 Pilum	AB	 om	
företagsrekonstruktion	 hos	 Borås	 tingsrätt	 som	 beviljande	
ansökan	 samma	 dag.	Konkursen	 i	 Pilum	 Industrifilter	AB	
påverkade	moderbolaget	Pilum	AB	 i	 en	 sådan	utsträckning	
att	 Bolaget	 inte	 längre	 hade	 möjlighet	 att	 fullgöra	 sina	
åtaganden.	Moderbolaget	Pilum	AB	har	vissa	förpliktelser	för	
Pilum	Industrifilter	ABs	räkning,	varav	huvuddelen	består	av	
garantiåtagande	 för	 anläggningsprojekt.	Advokat	Christian	
Andersch,	 Rosengrens	 Advokatbyrå	 i	 Göteborg	 utsågs	 till	
rekonstruktör.

Den	9	oktober	2015	kallade	styrelsen	till	extra	bolagsstämma	
för	att	besluta	om	Bolaget	skulle	träda	i	likvidation,	detta	mot	
bakgrund	av	att	upprättad	kontrollbalansräkning	påvisat	att	mer	
än	hälften	av	aktiekapitalet	var	förbrukat.	Stämman	beslutade	
den	11	november	2015	att	Bolaget	inte	skulle	likvideras.		

Den	18	januari	2016	genomförde	tingsrätten	i	Borås	på	Bolagets	
begäran	en	ackordsförhandling.	Under	ackordsförhandlingen	
accepterade	 drygt	 96%	 av	 företrädda	 fordringsägare	 med	
oprioriterade	fordringar	i	Pilum	AB	ett	ackordserbjudande	om	
25	procent.	

Den	18	januari	2016	beslutade	Borås	tingsrätt	i	och	med	detta	
att	 samtliga	oprioriterade	 fordringar	 skall	nedsättas	med	75	
procent.	Ackordslikviden,	som	beräknas	uppgå	till	ca	6	Mkr,	
skall	betalas	 senast	 två	 veckor	 efter	det	 att	 likviden	 från	en	
planerad	nyemission	inbetalats	till	bolaget,	dock	senast	31	maj	
2016.	I	samband	med	att	domen	vunnit	laga	kraft,	vilket	den	
gjorde	8	februari	2016,	har	syftet	med	rekonstruktionen	uppnåtts	
och	 tingsrätten	har	beslutat	att	 företagsrekonstruktionen	då	
upphör.	Rekonstruktören,	 advokat	Christian	Andersch,	 har	
utsetts	 till	 tillsynsman	fram	tills	ackordslikviden	är	utbetald.	
Emissionslikviden	i	Företrädesemissionen	avses	i	första	hand	att	
användas	för	att	reglera	ackordslikviden.	

Det avyttrade bolaget Pilum Polyproject AB genomgick 
2013 en företagsrekonstruktion
Den	20	september	2013	ansökte	styrelsen	i	Pilum	Polyproject	
AB	om	företagsrekonstruktion	hos	 tingsrätten	 i	Norrköping	
som	beviljade	ansökan	samma	dag.	Pilum	Polyproject	AB	hade	
drabbats	av	likviditetsproblem	huvudsakligen	hänförliga	till	att	
två	större	kunder	inte	betalat	enligt	de	betalningsplaner	som	
överenskommits	i	leveransavtalen	med	Pilum	Polyproject	AB.	
Målet	med	rekonstruktionen	var	att,	genom	den	tidsfrist	som	
en	företagsrekonstruktion	utgör,	genomföra	förhandlingar	med	
nämnda	kunder	med	målsättningen	att	full	betalning	skall	ske.	
Bolaget	avyttrades	den	30	december	2013	till	det	slovakiska	
bolaget	WTC-MACRO	Galvano	s.r.o.

Den	 11	 december	 2013	 genomförde	 tingsrätten	 på	 Pilum	
Polyproject	ABs	 begäran	 en	 ackordsförhandling	 genom	 ett	
borgenärssammanträde	där	 samtliga	 av	bolagets	närvarande	
leverantörer	med	oprioriterade	fordringar	accepterade	att	ett	
ackordserbjudande	om	25	procent.	Tingsrätten	beslutade	med	
anledning	av	detta	att	oprioriterade	fordringar	ska	sättas	ned	med	
75	procent.	Ackordslikviden	skulle	betalas	inom	tre	månader	från	
dess	att	domen	vunnit	laga	kraft	vilket	den	gjorde	den	1	januari	
2014.	I	och	med	att	syftet	med	rekonstruktionen	var	uppnått	
begärde	styrelsen	i	december	2013	att	rekonstruktionen	skulle	
upphöra.

Avyttrade bolag
I	 februari	 2013	 slutfördes	 förvärvet	 av	 Pilums	 dotterbolag	
Pilum	Technologies	AB	av	ett	konsortium	bestående	av	Pilum	
Technologies	ABs	ledande	befattningshavare.	Den	30	december	
2013	 avyttrade	 Pilum	 samtliga	 aktier	 i	 Pilum	 Polyproject	
AB	 till	 WTC-MACRO	 Galvano	 s.r.o	 för	 1	 SEK.	 Det	
bestämmande	inflytandet	över	Pilum	Polyproject	AB	övergick	
till	köparen	i	samband	med	att	vissa	villkor	enligt	den	initiala	
överenskommelsen	hade	uppfyllts.	Det	slutliga	överlåtelseavtalet	
ingicks	den	28	februari	2014.

Andelarna	i	det	tidigare	intressebolaget	Polyproject	ASIA	AB	
ingick	i	avyttringen	av	Pilum	Polyproject	AB.

Andelarna	i	det	tidigare	intressebolaget	Hyheat	AB	har	avyttrats	
i	augusti	2013.

Under	september	2015	avyttrades	det	helägda	fastighetsbolaget	
Strömsfors	1:3	Norrköping	AB.	Avyttringen	är	en	viktig	del	i	
rekonstruktionen	av	Pilum	AB.	Genom	avyttringen	tillfördes	
Pilum	AB	cirka	2	Mkr	i	likvida	medel	vilket	var	väsentligt	för	
det	fortsatta	rekonstruktionsarbetet.
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lEGAlA FRåGOR OCH KOMPlETTERANDE INFORMATION

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

Avtal om tillverkning och montage - allmänt 
Dotterbolaget	 Envipower	 AB	 har	 tecknat	 en	 order	 på	 ca	
2	 Mkr	 med	 LKAB	 i	 Kiruna	 om	 att	 bygga	 ut	 befintliga	
dammutsugningsanläggningar	under	 jord.	Ordern	inkluderar	
tillverkning	 och	montage	 av	 nya	 sugpunkter	 till	 befintliga	
filterenheter.	Installationen	skall	vara	klar	i	november	2016.

Avtal om leverans av anläggning - allmänt
Som	en	del	av	Pilums	kärnverksamhet	tecknar	Pilum	löpande	
avtal	 avseende	 leverans	 för	 de	 olika	 anläggningar	 som	 ska	
uppföras	för	sina	kunders	räkning.	Sådana	kunder	är	exempelvis	
privata	och	kommunala	bolag.	Avtalen	 innehåller	sedvanliga	
bestämmelser	om	leverans,	prestanda,	besiktning,	betalning	och	
överlämning.	Avtalen	innehåller	också	vanligtvis	bestämmelser	
om	 viten	 vid	 försening	 samt	 skadeståndsansvar	 vid	 olika	
situationer.

Aktieöverlåtelseavtal - Envipower AB
Den	 29	 juni	 2012	 förvärvade	 Pilum	 AB	 100	 procent	 av	
aktierna	i	Envipower	AB	(org.nr	556750-6869).	Den	initiala	
köpeskillingen	 uppgick	 till	 24,0	 Mkr,	 varav	 kontant	 13,5	
Mkr,	nyemitterade	aktier	motsvarande	8,7	Mkr	och	en	revers	
till	säljarna	om	1,8	Mkr	med	förfallodatum	den	31	december	
2012.	 Enligt	 förvärvsavtalet	 skulle	 en	 tilläggsköpeskilling	
baserad	på	resultatet	under	perioden	juli	2012	–	juni	2014	utgå.	
Tilläggsköpeskillingen	beräknades	uppgå	till	ca	2,9	Mkr.	Slutlig	
uppgörelse	träffades	i	december	2013	om	en	total	ersättning	om	
1,0	Mkr.	Reduktion	av	köpeskillingen	om	1,9	Mkr	ingick	i	övriga	
rörelseintäkter	2013.

Avyttring av aktierna i Pilum Polyproject AB
Bolaget	 ingick	 ett	 aktieöverlåtelseavtal	med	 det	 slovakiska	
bolaget	WTC-MACRO	Galvano	 s.	 r.	 o.	 avseende	 samtliga	
aktier	 i	Pilum	Polyproject	AB.	Köpeskillingen	uppgick	till	1	
SEK	och	överlåtelsen	skedde	per	den	30	december	2013.	Avtalet	
var	villkorat	av	att	vissa	åtaganden	rörande	Pilum	Polyproject	
AB:s	skulder	framgångsrikt	övertogs	av	köparen	senast	den	28	
februari	2014.	Om	övertagandet	av	skulderna	inte	genomförs	i	
tid	hade	Pilum	en	skyldighet	att	köpa	tillbaka	aktierna	i	bolaget.	
Inom	ramen	för	avyttringen	ingår	även	att	parterna	har	kommit	
överens	om	att	 inleda	ett	samarbete	för	att	försöka	hitta	nya	
affärsmöjligheter	på	flera	marknader	och	inom	det	miljötekniska	
området.	Överlåtelsen	slutfördes	den	28	februari	2014	i	samband	
med	att	villkoren	enligt	avtalet	blivit	uppfyllda.	

AKTIEÄGARAVTAl
Såvitt	Bolaget	känner	till	finns	inte	något	aktieägaravtal	mellan	
några	av	Bolagets	aktieägare.

FINANSIERINGSAVTAl OCH SÄKERSTÄllDA FöRPlIKTElSER
Bryggfinansiering och rörelsekapitalfinansiering från Erik 
Penser Bank
Pilum	AB	har	under	2016	upptagit	ett	brygglån	från	Erik	Penser	
Bank	om	2,8	Mkr,	vilket	avses	regleras	via	Företrädesemissionen	
och	som	löper	med	en	årlig	ränta	om	7,95	procent.

Utöver	ovan	har	Envipower	AB	under	2015	ingått	avtal	avseende	
fakturabelåning	med	Erik	Penser	Bank.	Kreditramen	uppgår	till	
10,0	Mkr	som	per	den	31	december	2015	var	utnyttjad	till	4,5	
Mkr.	

Skuldebrev från Almi Företagspartners Väst AB
Pilum	 Envipower	 AB	 har	 ingått	 ett	 låneavtal	 genom	 ett	
skuldebrev	om	2,5	Mkr	med	Almi	Företagspartners	Väst	AB	som	
löper	med	en	årlig	ränta	om	9,33	procent.	Avtalet	är	ingånget	
på	sedvanliga	villkor	med	borgensåtagande	och	löper	till	30	juni	
2016	då	amorteringsplan	skall	förhandlas	senast	30	juni	2016.	

Pilums väsentliga garantiåtaganden och övriga väsentliga 
finansieringsrelaterade åtaganden 
Koncernen	har	 ställda	 säkerheter	om	 totalt	 cirka	12,3	Mkr,	
varav	 5,3	Mkr	 utgörs	 av	 företagsinteckningar	 och	 7,0	Mkr	
spärrade	likvida	medel.	Därutöver	är	aktierna	i	dotterbolaget	
Envipower	AB	är	pantsatta	till	förmån	för	kreditengagemang	
från	Erik	Penser	Bank.	Koncernen	har	 för	närvarande	ingen	
checkräkningskredit.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTåENDE
Under	 räkenskapsåret	 2015	 har	Gunnar	Andersson	 genom	
bolaget	 ALGAMERA	 Värdeutveckling	 i	 Uddevalla	 AB	
fakturerat	Bolaget	för	utförda	konsultatarbetstimmar	samt	för	
resekostnader	som	uppkommit	i	samband	med	kundmöten	och	
möten	med	potentiella	samarbetspartners	till	Bolaget.	Arvodet	
som	fakturerats	Bolaget	för	2015	uppgår	till	cirka	20	Tkr.

Utöver	de	ersättningar	till	styrelsen	och	ledande	befattningshavare	
som	beskrivs	 i	avsnittet	”Styrelse,	 ledande	befattningshavare	
och	 revisorer”,	 samt	 ovan	 beskriven	 transaktion,	 har	 inga	
andra	 transaktioner	 mellan	 styrelseledamöter	 eller	 andra	
närståendepersoner	och	dotterbolag	ägt	rum	under	den	period	
som	omfattas	av	den	historiska	finansiella	informationen	i	detta	
prospekt.	

RÄTTSlIGA FöRFARANDEN OCH SKIljEFöRFARANDEN
Bolaget	 har	 genomgått	 en	 företagsrekonstruktion.Re-
konstruktionen	 avslutades	 den	 9	 februari	 2016.	 Se	 vidare	
avsnittet	”Legala	frågor	och	kompletterande	information	-	Pilum	
AB	har	genomgått	en	företagsrekonstruktion”.	

Pilum	AB	har	ingått	avtal	med	Lunds	energi/Kraftringen	AB	
om	leverans	av	rökgasreningsanläggning	på	Örtoftaverket.	Hela	
leveransen	har	utförts	av	dotterbolaget	Pilum	Industrifilter	AB.	
Övertagande	av	anläggningen	skedde	31	mars	2014	med	en	
garantitid	om	24	månader.	Utbyte	av	vissa	komponenter	har	skett	
under	garantitiden,	för	dessa	har	garantitiden	förlängts	med	24	
månader	från	utbytet.	
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För	säkerställande	av	Pilum	ABs	åtagande	gentemot	Kraftringen	
AB	har	 lämnats	 en	 försäkringsgaranti	 utställd	 av	Moderna	
Garanti	 AB,	 denna	 garanti	 gäller	 fram	 till	 31	 mars	 2016.	
Som	säkerhet	för	garantin	har	Pilum	AB	spärrat	bankmedel.	
Kraftringen	AB	har	framställt	ersättningsanspråk	som	till	viss	
del	har	godkänts	och	utbetalats.	De	krav	som	framställs	på	Pilum	
AB	med	anledning	av	detta	kontrakt	kommer	avräknas	mot	den	
skuld	Pilum	AB	har	till	Pilum	Industrifilter	AB:s	konkursbo.

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.	Bolaget	
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	är	inte	beroende	av	något	registrerat	varumärke	för	sin	
verksamhet	och	inget	registrerat	varumärke	bedöms	ha	väsentlig	
betydelse	för	Bolagets	finansiella	ställning	eller	lönsamhet.

Patent
Pilum	 är	 inte	 beroende	 av	något	 patent	 för	 sin	 verksamhet	
och	 inget	patent	bedöms	ha	väsentlig	betydelse	 för	Bolagets	
finansiella	ställning	eller	lönsamhet.

Försäkringar
Pilum	anser	att	verksamheten	och	övriga	tillgångar	är	försäkrade	
i	 enlighet	med	gängse	marknadsstandard	 för	branschen	och	
uppfyller	alla	tillämpliga	legala	och	avtalsmässiga	krav	Pilum	
lyder	under.

INTRESSEN OCH EVENTUEllA INTRESSEKONFlIKTER 
RElATERADE TIll ERBjUDANDET
Pilums	finansiella	rådgivare	i	samband	med	Företrädesemissionen	
är	Erik	Penser	Bank.	Erik	Penser	Bank	har	tillhandahållit,	och	
kan	i	framtiden	komma	att	tillhandahålla,	olika	bank-,	finansiella,	
investerings-,	kommersiella	och	andra	tjänster	åt	Pilum	för	vilka	
de	erhållit,	respektive	kan	komma	att	erhålla,	ersättning.	Baker	
&	McKenzie	Advokatbyrå	är	Pilums	legala	rådgivare	i	samband	
med	Företrädesemissionen	och	erhåller	ersättning	på	löpande	
räkning	 för	utförda	 tjänster	 enligt	 avtal.	Därutöver	har	 inte	
Baker	&	McKenzie	Advokatbyrå	några	ekonomiska	eller	andra	
intressen	i	Företrädesemissionen.

Bolagets	största	aktieägare	har	genom	teckningsförbindelse	åtagit	
sig	att	teckna	aktier	i	Företrädesemissionen.	Ingen	ersättning	
utgår	till	aktieägaren	för	teckningsåtagandet.	Därutöver	har	en	
part	utställt	emissionsgaranti,	för	vilken	ersättning	utgår.	

Utöver	ovanstående	parters	intresse	att	Företrädesemissionen	
kan	genomföras	framgångsrikt,	samt	avseende	emissionsgaranten	
att	avtalad	ersättning	utbetalas,	bedöms	det	inte	föreligga	några	
ekonomiska	eller	andra	intressen	eller	några	intressekonflikter	
mellan	parterna	som	i	enlighet	med	ovanstående	har	ekonomiska	
eller	andra	intressen	i	Företrädesemissionen.

lEGAlA FRåGOR OCH KOMPlETTERANDE INFORMATION

HANDlINGAR SOM INFöRlIVATS GENOM HÄNVISNING
Pilums	finansiella	rapporter	för	räkenskapsåren	2013,	2014	och	
2015	utgör	en	del	av	Prospektet	och	ska	läsas	som	en	del	därav.	
Dessa	finansiella	rapporter	återfinns	i	Pilums	årsredovisning	för	
räkenskapsåret	2013	och	2014	samt	bokslutskommuniké	 för	
2015,	där	hänvisningar	görs	enligt	följande:

•	 Årsredovisningen	 2013:	 resultaträkning	 (sidan	 20),	
balansräkning	(sidorna	21	-	22),	kassaflödesanalys	(sidan	24),	
noter	(sidorna	38	–	57)	och	revisionsberättelse	(sidan	58).

•	 Årsredovisningen	 2014:	 resultaträkning	 (sidan	 18),	
balansräkning	(sidorna	19	-	20),	kassaflödesanalys	(sidan	22),	
noter	(sidorna	37	–	56)	och	revisionsberättelse	(sidan	57).

•	 Bokslutskommuniké	 för	 2015	 (där	 hänvisning	 görs	 till	
dokumentet	i	dess	helhet).

Pilums	årsredovisning	för	räkenskapsåret	2013	och	2014	har	
reviderats	av	Bolagets	revisor	och	revisionsberättelsen	är	fogad	
till	respektive	årsredovisning.	Bokslutskommuniké	för	2015	har	
inte	varit	föremål	för	översiktlig	granskning	av	Bolagets	revisor.	
Förutom	Pilums	reviderade	årsredovisningar	för	räkenskapsåret	
2013	och	2014	har	ingen	information	i	Prospektet	granskats	
eller	reviderats	av	Bolagets	revisor.	De	delar	av	den	finansiella	
informationen	som	inte	har	 införlivats	genom	hänvisning	är	
antingen	inte	relevanta	för	en	investerare	eller	återfinns	på	annan	
plats	i	Prospektet.

TIllHANDAHållANDE AV HANDlINGAR
Följande	handlingar	kommer	under	Prospektets	giltighetstid	att	
finnas	tillgängliga	för	inspektion	i	elektronisk	form	på	Bolagets	
webbplats,	www.pilum.se,	om	ej	annat	anges:	

•	 Bolagsordning	för	Pilum	AB	(publ);
•	 Bolagets	årsredovisning	2013	inklusive	revisionsberättelse;
•	 Bolagets	årsredovisning	2014	inklusive	revisionsberättelse;
•	 Bokslutskommuniké	2015;
•	 Årsedovisningar	för	2014	och	2013	för	Bolagets	samtliga	

dotterbolag1	samt;
•	 Föreliggande	Prospekt.	

På	webbplatsen	finns	även	reviderade	årsredovisningar	avseende	
tidigare	räkenskapsår	samt	delårsrapporter	 tillgängliga,	 samt	
dokument	och	information	relaterade	till	bolagsstyrning	m.m.

INFORMATION FRåN TREDjE PART
Pilum	har	 inte	kontrollerat	siffror,	marknadsdata	eller	annan	
information	som	tredje	part	har	använt	 i	 sina	studier,	varför	
styrelsen	i	Bolaget	inte	påtar	sig	något	ansvar	för	riktigheten	för	
sådan	i	Prospektet	intagen	information	och	sådan	information	
bör	 läsas	med	detta	 i	 åtanke.	 Ingen	 tredje	 part	 enligt	 ovan	
har,	såvitt	styrelsen	känner	till,	väsentliga	intressen	i	Bolaget.	
Informationen	som	ingår	i	Prospektet	har	återgivits	korrekt	och	
såvitt	styrelsen	i	Bolaget	känner	till	har	inga	uppgifter	utelämnats	
på	ett	sätt	som	skulle	göra	den	återgivna	informationen	felaktig	
eller	missvisande.

1		Dotterbolagens	årsredovisningar	kommer	endast	att	finnas	tillgängliga	på	Bolagets	kontorsadress.
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Aktieägare/Extern	garant Teckningsförbindelse	(SEK) Garantiåtagande	(SEK) Andel	av	Företrädesemissionen

Tibia	Konsult	AB1 1	139	203 0 10,2%

Opcon	AB2 1	898	671 8	145	080 89,8%

Summa 3	037	874 8	145	080 100,0%

1	c/o	Midway	Holding	AB,	Gustav	Adolfs	Torg	47,	211	39	Malmö

2	Box	15085,	104	65	Stockholm

RåDGIVARE
Finansiell	 rådgivare	 till	 Bolaget	 är	 Erik	 Penser	 Bank	 som	
biträtt	Pilum	i	upprättandet	av	Prospektet.	Erik	Penser	Bank	
är	även	emissionsinstitut	avseende	Företrädesemissionen.	Baker	
&	McKenzie	Advokatbyrå	är	 legal	rådgivare	 i	samband	med	
Företrädesemissionen.

lEGAlA FRåGOR OCH KOMPlETTERANDE INFORMATION

TECKNINGSFöRBINDElSER OCH EMISSIONSGARANTIER
Pilum	har	erhållit	 teckningsförbindelse	från	Bolagets	största	
aktieägare,	Tibia	Konsult	AB,	samt	från	Opcon	AB	som	träffat	
överenskommelse	med	Tibia	Konsult	AB	om	övertagande	av	
viss	andel	av	teckningsrätterna	och	att	nyttja	dessa	för	teckning	
av	nya	aktier.	Sammantaget	 föreligger	 teckningsförbindelser	
om	totalt	cirka	3	Mkr,	motsvarande	omkring	27,2	procent	av	
Företrädesemissionen.	Därutöver	har	Bolaget	ingått	avtal	om	
emissionsgaranti	om	cirka	8	Mkr,	motsvarande	cirka	72,8	procent	
av	Företrädesemissionen.	Bolaget	har	därmed,	via	skriftliga	avtal,	
erhållit	tecknings-	och	garantiåtaganden	om	totalt	cirka	11,2	
Mkr,	motsvarande	100	procent	av	Företrädesemissionen.

För	 teckningsförbindelserna	 utgår	 ingen	 ersättning.	 För	
garantiåtaganden	utgår	ersättning	om	10,0	procent	av	garanterat	
belopp,	 vilket	 totalt	 motsvarar	 en	 ersättning	 om	 cirka	 0,8	
Mkr.	 Pilum	 har	 inte	 begärt	 att	 spärrade	 bankmedel	 eller	
annan	säkerhet	ska	ställas	för	fullföljandet	av	åtaganden	enligt	
teckningsförbindelser	och	garantiavtal.	Teckningsförbindelser	
och	garantiavtal	har	undertecknats	under	februari	2016.
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Skattefrågor i Sverige

Nedan följer en sammanfattning av de skatteregler som enligt nu gällande svensk skattelagstiftning kan aktualiseras för fysiska personer och 
aktiebolag med anledning av Erbjudandet. Sammanfattningen vänder sig till fysiska personer och aktiebolag som är obegränsat skattskyldiga i 
Sverige, om inte annat anges. Sammanfattningen är inte avsedd att uttömmande behandla alla skattefrågor som kan uppkomma i sammanhanget.

Den behandlar exempelvis inte de särskilda regler som gäller för s.k. kvalificerade andelar i fåmansföretag, innehas via kapitalförsäkring alternativt 
investeringssparkonto, värdepapper som innehas av handelsbolag eller som innehas som lagertillgång i näringsverksamhet. Vidare behandlas inte 
de särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst och utdelning på s.k. näringsbetingade andelar i bolagssektorn. Särskilda skattekonsekvenser som 
inte är beskrivna kan uppkomma också för andra kategorier av aktieägare, såsom investeringsfonder, investmentföretag, försäkringsbolag samt 
personer som inte är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Varje berörd aktieinnehavare bör rådfråga skatterådgivare om de skattekonsekvenser
som erbjudandet att teckna aktier eller teckningsrätter i Bolaget kan medföra för dennes del, för utländska aktieägare till exempel tillämpligheten 
av utländsk skattelagstiftning och skatteavtal (bl.a. med avseende på begränsning av uttag av kupongskatt) och eventuella andra tillämpliga 
förordningar.

Beskattning vid avyttring av aktier m.m.
FYSISKA PERSONER 
Fysiska	 personer	 och	 dödsbon	 beskattas	 för	 kapitalvinst	
i	 inkomstslaget	 kapital.	 Skatt	 tas	 ut	 med	 30	 procent	 av	
kapitalvinsten.	Kapitalvinst	respektive	kapitalförlust	beräknas	
som	 skil lnaden	 mellan	 försäljningsersättningen	 ef ter	
avdrag	 för	 eventuella	 försäljningsutgifter	 och	 de	 avyttrade	
aktiernas	omkostnadsbelopp	(anskaffningsutgift).	Eventuellt	
uppskovsbelopp	på	de	sålda	aktierna	från	tidigare	andelsbyten	ska	
normalt	också	återföras	till	beskattning.	Vid	vinstberäkningen	
används	 den	 s.k.	 genomsnittsmetoden.	 Enligt	 denna	 ska	
omkostnadsbeloppet	för	en	aktie	utgöras	av	det	genomsnittliga	
omkostnadsbeloppet	för	aktier	av	samma	slag	och	sort.	Interims	
aktier,	 även	 kallade	 betalda	 tecknade	 aktier	 (BTA),	 anses	
inte	vara	av	samma	slag	och	sort	som	befintliga	aktier	förrän	
beslutet	 om	 nyemission	 registrerats	 hos	 Bolagsverket.	 För	
marknadsnoterade	aktier	kan	istället	den	s.k.	schablonmetoden	
användas.	Schablonmetoden	innebär	att	omkostnadsbeloppet	
får	bestämmas	till	20	procent	av	försäljningsersättningen	efter	
avdrag	 för	 eventuella	 försäljningsutgifter.	Byte	 av	BTA	 till	
aktier	medför	 inte	 i	sig	någon	beskattning.	Kapitalförlust	på	
marknadsnoterade	aktier	får	dras	av	fullt	ut	mot	skattepliktiga	
kapitalvinster	 som	 uppkommer	 samma	 år	 på	 aktier	 och	
andra	marknadsnoterade	 delägarrätter	 (dock	 inte	 andelar	 i	
investeringsfonder	som	innehåller	endast	svenska	fordringsrätter,	
s.k.	räntefonder).	Kapitalförlust	som	inte	kan	kvittas	på	detta	
sätt	 är	 avdragsgill	 med	 70	 procent	 mot	 annan	 inkomst	 av	
kapital.	Uppkommer	underskott	i	inkomstslaget	kapital	medges	
reduktion	mot	kommunal	och	statlig	inkomstskatt	samt	mot	
statlig	 fastighetsskatt	 och	 mot	 kommunal	 fastighetsavgift.	
Skattereduktion	medges	med	30	procent	av	underskott	som	inte	
överstiger	100	000	kronor	och	med	21	procent	av	resterande	del.	
Underskott	kan	inte	sparas	till	senare	beskattningsår.	Fysiska	
personer	kan	vid	förvärv	av	andelar	i	mindre	företag	göra	avdrag	
för	 halva	 förvärvskostnaden	 i	 inkomstslaget	 kapital	 under	
förutsättning	att	vissa	villkor	är	uppfyllda	(Investeraravdrag).	
Avdrag	får	göras	på	ett	underlag	som	uppgår	till	maximalt	1	300	
000	kronor	per	skattskyldig.	Det	sammanlagda	underlaget	för	
avdraget	får	tillsammans	med	investeringar	från	andra	fysiska	
personer	och	dödsbon	uppgå	till	maximalt	20	miljoner	kronor	
i	det	företag	avdraget	avser.	För	att	avdrag	ska	medges	måste	
en	 rad	 villkor	 vara	uppfyllda.	Varje	 investerare	bör	 rådfråga	
skatterådgivare	för	att	säkerställa	att	dessa	villkor	är	uppfyllda.

AKTIEBOlAG
För	aktiebolag	beskattas	all	 inkomst,	 inklusive	kapitalvinster	
och	utdelningar,	 i	 inkomstslaget	näringsverksamhet	med	en	
skattesats	om	22	procent.	Beräkningen	av	kapitalvinst	respektive	
kapitalförlust	sker	 i	huvudsak	på	samma	sätt	som	för	fysiska	
personer	i	enlighet	med	vad	som	angivits	ovan.	Kapitalförluster	
på	aktier	får	endast	dras	av	mot	skattepliktiga	kapitalvinster	på	
aktier	och	andra	delägarrätter.	Om	en	kapitalförlust	inte	kan	
dras	av	hos	det	företag	som	gjort	förlusten,	kan	den	dras	av	mot	
skattepliktiga	kapitalvinster	på	aktier	och	andra	delägarrätter	
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	
bokföringsskyldighet	 upphör.	Kapitalförluster	 som	 inte	har	
kunnat	utnyttjas	ett	visst	år	får	dras	av	mot	kapitalvinster	på	
aktier	och	andra	delägarrätter	under	efterföljande	beskattningsår	
utan	tidsbegränsning
	
Teckningsrätter
UTNYTTjANDE AV TECKNINGSRÄTT
Om	aktieägare	utnyttjar	erhållna	teckningsrätter	för	förvärv	av	
nya	aktier	utlöses	ingen	beskattning.

AVYTTRING AV ERHållNA TECKNINGSRÄTTER 
Aktieägare	som	inte	önskar	utnyttja	sin	företrädesrätt	att	delta	i	
nyemissionen	kan	avyttra	sina	teckningsrätter.	Vid	avyttring	av	
teckningsrätter	ska	kapitalvinstbeskattning	ske.	Teckningsrätter	
som	grundas	på	aktieinnehav	i	Bolaget	anses	anskaffade	för	noll	
kronor.	Schablonmetoden	får	inte	användas	för	att	bestämma	
omkostnadsbeloppet	i	detta	fall.	Anskaffningsutgiften	för	den	
ursprungliga	aktien	påverkas	inte.	En	teckningsrätt	som	varken	
utnyttjas	eller	säljs	och	därför	förfaller	anses	avyttrad	för	noll	
kronor.	Eftersom	teckningsrätter	förvärvade	på	detta	sätt	anses	
anskaffade	för	noll	kronor,	uppkommer	varken	kapitalvinst	eller	
kapitalförlust.

FöRVÄRVADE TECKNINGSRÄTTER 
För	den	som	köper	eller	på	liknande	sätt	förvärvar	teckningsrätter	
i	 Bolaget	 utgör	 vederlagt	 anskaffningsutgift	 för	 dessa.	
Utnyttjandet	av	teckningsrätterna	för	 teckning	av	nya	aktier	
utlöser	ingen	beskattning.	Teckningsrätternas	omkostnadsbelopp	
ska	medräknas	vid	beräkningen	av	aktiernas	omkostnadsbelopp.	
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Avyttras	istället	teckningsrätterna	utlöses	kapitalvinstbeskattning.	
Omkostnadsbeloppet	 för	 teckningsrätterna	 beräknas	 enligt	
genomsnittsmetoden.	 Schablonmetoden	 får	 användas	 för	
marknadsnoterade	teckningsrätter	förvärvade	på	nu	angivet	sätt.

Beskattning av utdelning 
Utdelning	på	aktier	är	i	allmänhet	skattepliktig.	Fysiska	personer	
beskattas	 i	 inkomstslaget	 kapital	med	 en	 skattesats	 om	 30	
procent.	För	fysiska	personer	som	är	obegränsat	skattskyldiga	
i	Sverige	innehålls	preliminär	skatt	med	30	procent	på	utdelat	
belopp.	Den	preliminära	skatten	innehålls	normalt	av	Euroclear	
eller,	beträffande	förvaltarregistrerade	aktier,	av	förvaltaren.	För	
aktiebolag	beskattas	utdelning	i	inkomstslaget	näringsverksamhet	
med	en	skattesats	om	22	procent.

Särskilda skattefrågor för aktieägare och 
innehavare av teckningsrätter som är begränsat 
skattskyldiga i Sverige
KAPITAlVINSTBESKATTNING
Aktieägare	och	innehavare	av	teckningsrätter	som	är	begränsat	
skattskyldiga	i	Sverige	och	som	inte	bedriver	verksamhet	från	
fast	driftställe	 i	Sverige	kapitalvinstbeskattas	normalt	 inte	 i	
Sverige	vid	avyttring	av	aktier	och	teckningsrätter.	Aktieägare	
och	innehavare	av	teckningsrätter	kan	emellertid	bli	 föremål	
för	beskattning	i	sin	hemviststat.	Enligt	den	s.k.	tioårsregeln	
kan	fysiska	personer	som	är	begränsat	skattskyldiga	i	Sverige	
bli	föremål	för	svensk	beskattning	vid	avyttring	av	aktier	och	
teckningsrätter	om	de	vid	något	tillfälle	under	avyttringsåret	
eller	 något	 av	 de	 tio	 föregående	 kalenderåren	 varit	 bosatta	
eller	stadigvarande	vistats	i	Sverige.	Tillämpligheten	av	denna	
bestämmelse	har	dock	begränsats	 i	 avtal	 för	 undvikande	 av	
dubbelbeskattning	som	Sverige	ingått	med	andra	länder.

KUPONGSKATT
För	aktieägare	 som	är	begränsat	 skattskyldiga	 i	Sverige	och	
som	erhåller	utdelning	från	svenskt	aktiebolag	uttas	normalt	
svensk	kupongskatt.	Skattesatsen	är	30	procent,	men	reduceras	
i	 allmänhet	 genom	 föreskrift	 i	 skatteavtal	 som	Sverige	 har	
ingått	med	andra	länder	för	undvikande	av	dubbelbeskattning.	
Flertalet	av	Sveriges	skatteavtal	möjliggör	således	nedsättning	
av	den	svenska	skatten	till	den	skattesats	som	anges	i	avtalet	
direkt	vid	utbetalningstillfället,	om	erforderliga	uppgifter	om	den	
utdelningsberättigades	hemvist	föreligger.	I	Sverige	verkställer	
normalt	Euroclear	eller,	beträffande	förvaltarregistrerade	aktier,	
förvaltaren	avdrag	for	kupongskatt.	I	de	fall	kupongskatt	har
innehållits	med	30	procent	trots	att	aktieägaren	är	berättigad	till	
en	lägre	kupongskattestats	kan	aktieägaren	begära	återbetalning	
hos	Skatteverket	före	utgången	av	det	femte	kalenderåret	efter	
utdelningstillfället.

SKATTEFRåGOR I SVERIGE
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Legal rådgivare
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Telefon:	08-402	90	00
www.ncsd.eu
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