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Bolaget avser att  inlämna ansökan att Bolagets aktier och 
teckningsoptioner skall kunna handlas på Nordic MTF snarast 
möjligt efter genomförd emission, aktien under kortnamnet 
ULED MTF. Handeln i bolagets aktier och teckningsoptioner 
kan efter planerad listning följas i realtid på www.nordicmtf.se. 
Aktieägare, övriga aktörer på aktiemarknaden och allmänheten 
kommer därefter att kostnadsfritt kunna prenumerera på 
bolagets pressmeddelanden och ekonomiska rapporter genom 
Nordic Growth Markets nyhetstjänst NG News, www.ngnews.se.

Nordic MTF är Nordic Growth Markets lista för handel i icke börsnoterade akti-
er. En investerare bör ha i åtanke att aktier som handlas på Nordic MTF inte är 
börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd 
för aktieägare som börsnoterade bolag. På Nordic MTF gäller således inte lagen 
(2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, 
lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om 
tillämpning av internationella redovisningsstandarder (IFRS). Däremot gäller kol-
legiet för Svensk Bolagsstyrnings “Takeoverregler för vissa handelsplattformar“. 
Enligt regler för bolag vars aktier är listade på Nordic MTF gäller dessutom att 
bolaget på sin hemsida ska ha en förteckning över de personer som har insynsställ-
ning i bolaget och de transaktioner som dessa utför. Ny lagstiftning kommer att 
införas fr. o med 3 juli där insidertransaktioner skall redovisas till Finansinspek-
tionen.

Handeln på Nordic MTF sker i Nordic Growth Markets handelssystem, Elasticia, 
under avdelningen Nordic MTF Stockholm, vilket innebär att samtliga Nordic 
Growth Markets medlemmar kan handla i aktierna. Kursinformationen distribu-
eras i realtid till bland annat SIX, Reuters, Infront och ledande internetportaler 
med finansiell inriktning. Handeln kan också följas i realtid på www.nordicmtf.se.

”MTF” står för Multilateral Trading Facility och är hämtat från MiFID (Markets 
in Financial Instruments Directive). På Nordic MTF ansvarar Nordic Growth 
Market, en av Sveriges två börser med tillstånd från Finansinspektionen, för över-
vakningen av de listade bolagen och handeln i bolagens aktier.

G&W Fondkommission är utsedd till Mentor för Uni-Light LED AB  vid kom-
mande listning på NGM Nordic MTF (förutsatt godkänd ansökan om upptagan-
de till handel).

LOCK-UP

Lock-up-avtal har tecknats av samtliga ledande befattningshavare och större ägare. Avtalet innebär att 
man inte får avyttra eller överlåta några aktier i A Uni-Light LED AB under en tidsperiod om 12 månader 
från första listningsdag.  Lock-up-avtalet gäller även transaktioner som skulle få motsvarande effekt som 
en överlåtelse eller avyttring. Lock-up-avtalet kan frångås vid ett offentligt uppköpsbud på Bolaget som 
likaställer samtliga aktieägare i Bolaget.



Viktig information

Definitioner
I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat 
anges: Med “Bolaget”, ”Uni-Light” eller “Uni-Light LED AB” av-
ses A Uni-Light LED AB (publ) med organisationsnummer 556988-
9834.

Finansinspektionen
Memorandumet har ej godkänts av eller registrerats vid Finansin-
spektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25-26 § lagen 
(1991:980) om handel med finansiella instrument. Detta mot bak-
grund i undantaget för emissioner understigande € 2,5 M.

Memorandumets distributionsområde
Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan om handel i något 
annat land än Sverige. Inbjudan enligt detta Memorandum vänder 
sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare Memo-
randum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer 
svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i Australien, Ja-
pan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller något annat land 
där distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder 
enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. För 
Memorandumet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av inne-
hållet i detta Memorandum eller därmed sammanhängande rätts-
förhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. 

Memorandumet tillgängligt
Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets huvudkontor samt på 
Bolagets hemsida www.uni-lightled.com. Memorandumet kan ock-
så laddas ned från www.gwkapital.se, samt via www.aktieinvest.se. 

Uttalanden om framtiden
Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i detta 
Memorandum återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende fram-
tida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden 
uttrycker endast de bedömningar och antaganden som styrelsen 
gör vid tidpunkten för Memorandumet. Dessa uttalanden är väl 
underbyggda, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla 
framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet. 

Även om styrelsen anser att de förväntningar som återspeglas i 
framåtriktade uttalanden är rimliga, kan inga garantier lämnas 
för att de kommer att infrias. Framåtriktade uttalanden uttryck-
er endast styrelsens bedömningar och antaganden vid tidpunkten 
för Memorandumet. Läsaren uppmanas att ta del av den samla-
de informationen i Memorandumet och samtidigt ha i åtanke att 
framtida resultat, utveckling eller framgångar kan komma att skilja 
sig väsentligt från styrelsens förväntningar. Uni-Light LED AB gör 
inga utfästelser att offentligt uppdatera eller revidera framåtriktade 
uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller an-
nat utöver vad som krävs enligt lag.

Memorandumet innehåller flera hänvisningar till information och 
marknadsstatistik framställda av tredje part. Ingen av dessa källor 
har, såvitt styrelsen känner till, några väsentliga intressen i Uni-
Light LED AB. Information från sådan tredje part som ingår i 
Memorandumet har återgivits korrekt och såvitt Uni-Light LED 
AB kan känna till genom jämförelse med annan information har 
inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna 
informationen felaktig eller missvisande.

Handlingar som införlivas genom hänvisning
Bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2015 är en del av detta 
Memorandum och ska läsas som en del därav. Ovan nämnda hand-
ling kan laddas ner från Bolagets hemsida www.uni-lightled.com.

Disclaimer
G&W Fondkommission är finansiell rådgivare åt Uni-Light AB (publ) i samband med förestående emission. Då samtliga uppgifter härrör från 

Uni-Light AB (publ) friskriver sig G&W från allt ansvar som berör dokumentet. Detta även avseende andra än direkta eller indirekta ekonomiska 

konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta dokument.



Sammanfattning 
Sammanfattningen skall ses som en introduktion till detta Memorandum. Varje beslut att investera i de aktier i Uni-
Light LED AB(publ) som erbjuds skall grunda sig på en bedömning av Memorandumet i sin helhet. En investerare 
som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i detta Memorandum kan bli tvungen att svara för 
kostnaderna för översättning av Memorandumet. En person får göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas 
i sammanfattningen, eller en översättning av densamma, bara om sammanfattningen eller översättningen är 
vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna i Memorandumet.

Erbjudandet i sammandrag

Emission av units i Uni-Light LED AB (publ). En unit består av en aktie och två teckningsoptioner (TO1 resp. TO2). Varje 
unit erbjuds för 7,90 kr/st. Tre (3) teckningsoptioner av serie TO1 berättigar innehavaren att under perioden 1 september t.o.m 
den 31 september 2017 teckna ytterligare en ny aktie för 10,25 kronor/st. Tre (3) teckningsoptioner av serie TO2 berättigar inneha-
varen att under perioden 1 mars t.o.m den 31 mars 2018 teckna ytterligare en ny aktie för 11,90 kronor/st. Båda serierna av teck-
ningsoptionener avses att listas parallellt med aktien under deras resp. löptid. Erbjudandet omfattar 1 645 570 units.

Bolaget avser att ansöka om listning av både aktien och båda serierna teckningsoptioner på Nordic MTF snarast möjligt efter 
emissionens genomförande, preliminärt med första listningsdag i mitten av juli.

Emissionskurs: 7,90 kronor per unit. Varje unit innehåller en aktie och två teckningsoptioner (en 
vardera av serie 1 repsektive serie 2). Villkor för teckningsoptionerna framgår av 
texten ovan.

Teckningstid: 2 juni - 13 juni 2016

Emissionsbelopp vid full teckning: Ca 13 Mkr före emissionskostnader 

Möjlig övertilldelning: Vid stort intresse, utöver fullt tecknad emission, kan en övertilldelning på upp 
till ca 3 Mkr komma att beslutas till motsvarande villkor (eventuellt riktad till 
kvalificerade investerare).

Första listningsdag Preliminärt mitten av juli (förutsatt godkännande för upptagande till handel).

Emissionen är fullt garanterad
Inför föreliggande nyemission har emissionsgarantier erhållits upp 
till 100 % av emissionsbeloppet. Emissionen är således fullt garan-
terad.

Utspädning
De nyemitterade aktierna kommer vid full teckning att motsvara 
ca 45 % av Bolagets kapital och röster. Skulle samtliga tecknings-
optioner utnyttjas kommer de nyemitterade aktierna plus de aktier 
som emitteras vid inlösen av teckningsoptionerna att tillsammans 
utgöra ca 57 % av samtliga utestående aktier. Den aktieägare som 
inte tecknar i föreliggande nyemission kommer således att få sitt 
ägande utspätt i motsvarande grad.

Bolagsinformation
Bolagets firma är A Uni-Light LED AB (publ). A Uni-Light LED 
AB är ett publikt aktiebolag som är bildat och registrerat i Sverige 
enligt svensk rätt med säte i Stockholms kommun. Bolaget registre-
rades av Bolagsverket den 4 november 2014. Bolagets associations-
form regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Uni-Light LED ABs 
organisationsnummer är 556988-9834. Bolagets postadress Birger 
Jarlsgatan 2, 114 34 Stockholm

Legal struktur
Uni-Light LED AB är delägare (40 %)  i det skandinaviska distribu-
tionsbolaget Uni-Light Ledlampor i Sverige AB.
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Riskfaktorer
Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på Uni-Light LED 
ABs verksamhet och aktie. Det är därför av stor vikt att beakta rele-
vanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. Risker som är 
förknippade med Uni-Light LED AB och dess värdepapper anges i 
avsnittet ”Riskfaktorer”, där riskerna är omnämnda utan inbördes 
ordning och utan anspråk på att vara heltäckande. Läsare uppma-
nas att noga ta del av detta avsnitt. Samtliga riskfaktorer kan av 
naturliga skäl inte beskrivas. En samlad utvärdering av även övrig 
information i memorandumet tillsammans med en allmän om-
världsbedömning bör göras inför ett investeringsbeslut.

Verksamhet, affärsidé och motiv

Sammanfattning/Highlights
Uni-Light designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda 
nischmarknader. Nischerna som prioriteras representerar miljöer 
med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och, 
ur ett industriellt perspektiv, med korta återbetalningstider. Prio-
riterade nischmarknader är djurstallar, kyckling- och äggproduk-
tion, kryssningsfartyg och industribelysning.

Bolagets styrka utgörs bl.a. av:
 ཛྷ Egen FoU i USA i världsklass

 ཛྷ Patenterad teknik som gör bolagets lampor effktivare än kon-
kurrenters

 ཛྷ Tillverkning i Kina i fabrik som kontrolleras av Bolaget (via en av 
huvudägarna). Minimal risk för kopiering av teknik

 ཛྷ Försäljning genom kontrakterade etablerade distributörer för oli-
ka marknader. Detta ökar möjligheter till snabb expansion och 
minskar behovet av stora fasta kostnader.

 ཛྷ Uni-Light nominerades till finalist i Englands Electrical Industry 
Awards för sin Mjölkdjurslampa inom gruppen: Innovative Ligh-
ting Product of the Year 2015

 ཛྷ Uni-Light är omskrivet i tidningen Ny Teknik, Jordbruksaktu-
ellt, ATL, Lantbrukets Affärer-Mjölk i stora reportage.

 ཛྷ Omsättningen ökade med 160 % från 2014 till 2015 trots små egna 
kapitalinsatser.

 ཛྷ Behovet av bolagets produkter är lika i de flesta länder och verk-
samhetsmodellen kan kopieras till nya marknader när så bedöms 
lämpligt.

 ཛྷ Kompetent ledning, målinriktad och internationellt erfaren

 ཛྷ Styrelsen är både tekniskt och kommersiellt erfaren

 ཛྷ Bolagets FoU-avdelning har ett flertal nya spektakulära patenter-
bara lösningar i pipelinen.

 ཛྷ Bolaget har tillsammans med bank tagit fram ett leasingupplägg 
som gör det möjligt med lönsamhet från dag 1 vid installation i 
djurstallar.

 ཛྷ Företaget är väl rustat för att erövra stora marknadsandelar inom 
en av världens snabbast växande industrier.

 ཛྷ Bolagets viktigaste säljperiod är under hösten med start i sep-
tember varför timing med en emission nu innan denna period 
startar är god. 

Uni-Lights patenterade drivdon medför bland annat:
 ཛྷ Att energibesparingen blir större (ca 8-15 %), jämfört med alla 

andra LED-ljuskällor på marknaden under i övrigt lika förut-
sättningar.

 ཛྷ Att kostnaderna för produktionen blir lägre då drivdonet endast 
behöver 50-70 % av det antal komponenter som vanliga drivdon 
byggs upp med. Risken för fallissemang minskar teoretiskt i sam-
ma omfattning.

 ཛྷ Att avgiven elektromagnetisk störning är ett flertal 10-potenser 
mindre än från andra lampor och därmed störs inte annan kom-
munikation såsom LAN-nätverk, wireless, bluetooth, mobiltele-
fon, radio, video eller olika kontrollsystem.

 ཛྷ Att, i kombination med ett urval av lysdioder, mjölkproduktio-
nen från kor ökar med ca 8-10 % med en återbetalningstid kortare 
än 1 år.

 ཛྷ Att tillväxten för nötdjur ökar med upp till 15 % på två år och för 
kyckling med 3 % på 35 dagar.

Affärsidé och målsättning
Bolagets affärsidé är att utveckla och sälja ljuskällor till utvalda 
nischmarknader där Bolagets patenterade teknik och annan intro-
ducerad spetsteknologi är särskilt efterfrågad och har stor betydelse 
för kunden.

För att snabbare nå kommersiellt resultat i större volymer och till 
lägre egna fasta kostnader, kontrakteras agenter eller representanter 
i olika länder, vilka redan har en upparbetad kundkrets och mark-
nadskännedom. Viktigt är att erövra marknadsandelar under det att 
LED-industrin expanderar i aktuellt tempo, så att Uni-Light är sta-
bilt positionerat när tillväxten når förväntade ”lägre” tillväxtnivåer 
om 20%/år. Uni-Light säljer direkt mot kryssningsfartygsindustrin 
för vilken Bolaget redan är medlem i en internationell organisation 
(Totalserve), specialiserad mot hela shippingindustrin. 

Att sälja via leasing är också en del av Bolagets plan, exempelvis till 
mjölkbönder.

Lansering startad
Sedan starten 2010 har Uni-Light designat, tillverkat och sålt ljuskäl-
lor till utvalda nischmarknader -djurstallar, industrin och kryss-
ningsfartyg. 
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Tillverkningen har skett i mindre serier då det tar tid att få större 
order på produkter som är av ’okänt fabrikat’ eller som inte har 
många referensanläggningar. Två distributörer har nu sålt cirka 
25 000 lampor, i huvudsak i Storbritannien och Skandinavien. Här 
har nu ett tillräckligt stort antal refernsanläggningar tagits i drift, 
vilka utgör en god bas för den planerade expansionen, i första hand 
på den europeiska marknaden. 

Motiv
Det är inför fortsatt marknadslansering som förestår inom iden-
tifierade nisch-segment och genomförande av internationalisering 
via distributörer som Uni-Light LED AB genomför emissionen 
med efterföljande ansökan om listning på NGM Nordic MTF.

Uni-Lights lampor är redan nu väl beprövade inom valda mark-
nadssegment och en budget finns framtagen för de kommande fem 
åren. Budgeten som är lagd fokuserar på en aggressiv marknads-
föring och försäljning. Kontorsfaciliteter och ett lager byggs upp 
i Sverige för att täcka erforderliga snabba leveranser i hela Europa.

Avsikten är att år 1 (de första 12 månaderna efter att tillkomman-
de finansiering tillförts) ha 5 anställda / konsultanknutna varav det 
anställs två försäljningsansvariga med fokus på Tyskland, Frankrike 
och Holland. Ledningen deltar också i försäljningsarbetet och upp-
byggande av distributionsnät i resp. land. Under År 1 deltar Uni-
Light i tre mässor – dels  i Tyskland och i Frankrike. Avsikten är i 
första hand att hitta representanter för dessa länder. Bland dessa en 
fartygsmässa: Cruise Miami- världens största mässa inom området. 
Separat deltar distributörerna på egen bekostnad i mässor i respekti-
ve land. I England är planerat deltagande 8 mässor under 2016. Uni-
Light skall på olika sätt stödja distributörer vid olika evenemang, 
dels med teknisk dokumentation och dels med fysisk närvaro.

Forskningsarbetet fortsätter, både med att uppdatera de viktigas-
te ljuskällorna med nyaste effktivare dioder, samt med att designa 
drivdon för två nya ljuskällor och med att utveckla nya tekniska 
lösningar. Minst en patentansökan påbörjas.

Viss teknisk utrustning införskaffas för att kunna utföra ljusmät-
ningar på produktionsstadiet. TÜV-certifiering av produkterna 
utförs, i första hand för den tyska marknaden, och för samtliga 
ljuskällor. Denna certifiring, utöver CE-certifiering utgör en styrka 
vid europeisk försäljning. Administrativa tjänster skall i stor om-
fattning skötas av extern kompetens. Utsedd revisor Mazars SET 
fortsätter sitt uppdrag och Hellströms Advokatbyrå i Stockholm 
engageras vid behov.

Bolaget avser att öka säljstyrkan med 2 personer under år 1. Bolaget 
har nyligen engagerat en CFO.

A Uni-Light LED AB söker upp till 13 MSEK som skall räcka in 
i 2017 (över 12 månader) för att skapa en bra försäljningstillväxt och 
ett välkänt varumärke. Bolaget räknar med att ytterligare kapitalan-
skaffning ej behövs för att nå ett positivt kassaflöde. Vid överteck-
ning eller utnyttjande av teckningsoptioner ökar kapitaltillförseln 
och marknadssatsningen i motsvarande grad.

Emissionslikvidens planerade användning, förutsatt full teckning: 

Drift av verksamhet 12 månader, inkl. rörelse-/likviditetsreserv 2 880 000

Produktutveckling 1 610 000

Försäljning, marknadsföring, tillkommande säljpersonal 1 610 000

Lageruppbyggnad 1 600 000

Slutlig likvid patent (till Chip Akins) 450 000

Återbetalning bryggfinansiering 1 000 000

Återbetalning kortfristigt lån 200 000

Emissionskostnader 2 100 000

Ersättning garanter 1 300 000

Marknadsföring av föreliggande spridningsemission 250 000

Summa: 13 000 000
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Marknad

Uni-Light LED AB ser goda kommersiella möjligheter att ta en 
position på en mogen och växande marknad.

LED-belysning förbrukar 90 % mindre energi än glödtrådslampor, 
cirka 50 % mindre är fluorescerande lampor och halogenlampor. 
LED-belysning är en av världens snabbast växande industrier.  För 
den industriella sektorn är f.n. den årliga tillväxten 47 % och hela 
marknaden väntas 2020 nå € 60 miljarder. (McKinsey, Edison Re-
search). Uni-Light fokuserar på ett par nischmarknader. 

LED-belysningsmarknaden inom bara mjölk-, broiler- och äggin-
dustrin i Skandinavien, England, Tyskland, Frankrike och Holland 
uppgår till cirka 2,8 miljarder SEK under de kommande 5-7 åren, 
enligt tabell nedan. Uni-Lights potentiella marknader omfattar dels 
fler sektorer inom dessa länder, dels betydligt fler marknader.

LED-belysning inom några länder 2016-2023.

Potentiell marknad inom mjölk-, broiler- och äggindustrin

Marknad Skandinavien England Tyskland Frankrike Holland Summa

Potential, MSEK 80 500 900 1000 400 2 880

Styrelse och ledande befattningshavare

I styrelsen ingår:
Chip Akins 
CTO Uni-Light. Se nedan.

Björn Naumburg 
CEO Uni-Light. Se nedan.

Danny Zhibin Zhou 
Production Manager Uni-Light. Se nedan.

Håkan Fritz 
Dir. Marketing and Sales. Se nedan.

Göran Lundgren
Göran Lundgren är styrelsens ordförande i Uni-Light. Han har en 
MSc från KTH-Teknisk Fysik. Göran har över 40 års erfarenhet 
av affärsverksamheter i Europa. Under hans karriär har han bland 
annat varit VD för Arlanda Express, Vattenfall Distribution AB 
och Vattenfall Produktion AB. För närvarande är Göran styrelse-
ordförande i ett flertal bolag, bland annat i Solarus Sunpower AB 
och i riskkapitalbolaget Sustainable Angels AB.

Bolagsledningen utgörs av:
Björn Naumburg, CEO, MSc
Björn Naumburg, är en av grundarna av Uni-Light och företagets 
CEO. Han har arbetat inom energi- och miljösektorn som konsult 
och entreprenör i 30 år. Han har bott i Europa, Afrika och USA 
och arbetat med energi-, miljö- och fiansieringsprojekt i ett 30-tal 
länder. Björn har startat och byggt upp ett företag inom elmätarsek-
torn – Uni-meter Ltd och mellan åren 2006 och 2010 sålt 265 000 
intelligenta elmätare till danska staten. Elmätarna har belönats 
av världens största elbolag som "the best integrated meter in the 
world". Björn har en MSc från KTH och talar flytande, förutom 
svenska också engelska och franska samt hjälpligt grekiska, tyska 
och polska.

Håkan Fritz. Dir. Marketing and Sales
Håkan Fritz är Uni-Lights marknadschef. Håkan har en BSc i Busi-
ness Administration och fördjupade studier i Rapid Growth. Under 
de senaste 20 åren har Håkan ägt, drivit, utvecklat och sålt rekry-
terings och HR-utvärderingsföretag i Norden. Håkan har arbetat 
med att bygga upp distributörer internationellt  i sina tidigare roller 
som Koncernchef för Assessio, VD för Bandstigen koncernen Sport 
AB (Stiga), och nu senast som inhyrd konsult för SLG Thomas 
Internationall i Fd Öststater.

Kryssningsfartyg utgör en andra nisch för företaget. Varje fartyg 
har cirka 40 000 lampor. Carnival Group är störst i världen och 
har ca 200 fartyg i koncernen.  7 av dessa fartyg testar sedan flera år 
bolagets lampor, liksom 2 fartyg inom Viking Line och Silja Tallink. 
Varje fartyg utgör en potentiell marknad uppgående till SEK 5-10 
miljoner.

Handel i aktien

Bolaget planerar att lista Uni-Light LED AB-aktien och i uniten 
ingående teckningsoptioner på Nordic MTF snarast möjligt efter 
emissionens genomförande. En god handel i samband med list-
ningen förutses i och med den spridning av ägandet som avses att 
uppnås via marknadsföringen av föreliggande erbjudande. I mån av 
stort intresse kan även en övertilldelning komma att beslutas, upp 
till ytterligare ca 3 Mkr.
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Dr. Chip Akins, CTO, PhD
Chip är en av grundarna av Uni-Light och företagets CTO. Chip 
Akins är både forskare och entreprenör inom spetsteknologier. Han 
ligger bakom ett flertal patent, arbetar förutom med LED-tekno-
logi, med avancerad partikelfysik, gravitation och framdrivnings-
system för rymdfarkoster. Chip ligger också bakom de patent som 
Uni-Light är ägare av. Chip har designat och byggt ett hundratal 
flygplanssimulatorer, varit teknisk chef på Seagate, BARCO (de-
signat världens största LED-skärmar) och gjort konsultuppdrag till 
bl.a AT&T, Apple, Amerikanska försvaret och MCI-Telecom. Chip 
har en BEE inom elektronik, en MSc inom teknisk fysik och en 
PhD inom flygteknik.

Danny Zhibin Zhou, Production Manager, MBA
Danny Zhibin Zhou, är en av grundarna av Uni-Light och företa-
gets produktionschef. Danny har sin BA of Economics från Shang-
hai Foreign Trade Institute och en MBA från Beijing University of 
International Business and Economics. Han har arbetat 5 år med 
internationell handel mellan Kina och väst samt i 20 år med pro-
duktion och internationella affärer mellan Kina och Europa. Sam-
arbetet med Uni-Lights CEO har pågått i över 15 år. Danny talar, 
utöver mandarin, flytande engelska.

Övriga nyckelpersoner
Göran Lundgren, styrelsens ordförande, har en omfattande erfa-
renhet från svensk och europeisk kraftindustri och kompetens inom 
ett flertal sektorer som Uni-Light arbetar inom. Göran kommer att 
få ett utökat deltagande och inflytande avseende den förestående 
marknadsexpansionen. 

Anders Bodin, Chef för Sandvik Process Systems och aktieägare 
i Uni-Light. Anders har en stor erfarenhet av internationalisering 
och lansering av nya tekniska produkter. Han deltar som rådgivare 
inom internationaliseringsfrågor.

Kontorsadress till styrelseledamöter 
och ledande befattningshavare
Samtliga styrelseledamöter kan nås via Bolagets kontor:

A Uni-Light LED AB  
Birger Jarlsgatan 2, 114 34 Stockholm  
Tel: 08-50565 110  
E-mail: info@uni-lightled.com

Revisor
Revisor är Roy Eide, verksam partner vid  Mazars SET, auktoriserad 
revisor och medlem i FAR.

Aktien
Aktierna har upprättats enligt svensk rätt och är denominerade 
i svenska kronor. Endast ett aktieslag förekommer. Aktien är ut-
ställd på innehavare och aktieboken förs elektroniskt av Euroclear 
Sweden.

Aktiekapital
I Bolaget finns före föreliggande nyemission 2 034 320 aktier med 
ett kvotvärde om 0,25 kronor. Aktiekapitalet uppgår vid samma tid-
punkt till 508 580 kronor. 
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Riskfaktorer
En investering i Uni-Light LED AB utgör en möjlighet att ta del av en framtida värdeutveckling. Allt företagande 
och ägande av aktier är dock förenat med ett visst mått av risktagande och en investering skall ses i detta perspektiv. 
Bolaget utsätts för ett antal risker och osäkerhetsfaktorer, vilka kan ha en negativ inverkan på den fortsatta 
verksamheten. Vid en bedömning av en investering i Bolaget är det av vikt att beakta ett antal riskfaktorer. Nedan 
beskrivs, utan inbördes rangordning, och utan anspråk på att vara heltäckande, några av de riskfaktorer och viktiga 
förhållanden som bedöms ha betydelse för Bolagets framtida utveckling. Riskerna som beskrivs nedan är inte de enda 
risker som Bolaget och dess aktieägare står inför utan en samlad utvärdering måste även innefatta övrig information 
i investeringsmemorandumet samt en allmän omvärldsbedömning.

Risker förknippade med verksamheten

Konkurrens/alternativa tekniker
Bolaget kan komma att utsättas för konkurrens från ett flertal andra 
företag med satsningar inom motsvarande segment. Flera av dessa 
företag kan ha större finansiella resurser än Uni-Light LED AB. 
Även den generella forskningen och utvecklingen inom de områ-
den där Bolaget avser att vara aktivt kan negativt påverka Bolagets 
förmåga att sälja sina produkter, då andra metoder eller tekniker 
kan komma att visa sig mera fördelaktiga för bolagets potentiella 
kunder.

Medarbetare
Bolagets verksamhet är beroende av förmågan att rekrytera, utveck-
la och behålla kvalificerade medarbetare. Detta är av avgörande be-
tydelse för Bolagets framtida utveckling. Om nyckelpersoner läm-
nar Bolaget kan det, åtminstone kortsiktigt, få negativ inverkan på 
verksamheten. Även om ledningen anser att Bolaget både kommer 
att kunna attrahera och behålla kvalificerade nyckelpersoner, kan 
det inte garanteras att detta kan ske på tillfredställande villkor gent-
emot den konkurrens som finns från andra bolag i branschen eller 
närstående branscher.

Produktutveckling/komponentbrist
Uni-Light LED AB utvecklar produkter med egna resurser och har 
samarbeten avseende produkt-utveckling med andra bolag. Huvud-
fokus för närvarande ligger på att starta upp volymförsäljningen av 
bolagets utvecklade belysningssystem. Om Bolagets utvecklingsak-
tiviteter inte skulle uppnå acceptabla resultat, t.ex. med avseende på 
uteblivna försäljningsorders, kan detta komma att väsentligt påver-
ka Bolagets verksamhet negativt. I detta fall kan Bolaget komma att 
sakna möjligheter att framgångsrikt utveckla eller kommersialisera 
sina produkter. Det kan inte uteslutas att Bolagets potentiella sam-
arbetspartners ställer finansiella krav på bolaget för att säkerställa 
att bolaget kan leverera sina produkter. Det kan inte uteslutas att 
det finns en risk att bolagets samarbetspartner inte kan leverarera 
nödvändiga komponenter till bolaget vilket kan innebära att bola-
get inte kan leverera produkter enligt orders vilket väsentligt kan 
påverka bolagets verksamhet negativt.

Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov
Bolaget har historiskt sett drivits med betydande förluster och sak-
nar fortfarande kostnadstäckande intäkter. Det är inte säkert att 
Bolaget kommer att lyckas generera substantiella och återkom-
mande intäkter varför det inte är säkert att Bolaget kommer att 
uppnå positivt resultat i framtiden. Det kan inte garanteras att Bo-
laget kommer att generera tillräckliga medel för att finansiera den 
fortsatta verksamheten. Det kan heller inte garanteras att Bolaget 
kommer att kunna erhålla nödvändig finansiering eller att sådan 
finansiering kan erhållas på, för befintliga aktieägare, fördelaktiga 
villkor. Ett misslyckande med att erhålla ytterligare finansiering vid 
rätt tidpunkt kan medföra att Bolaget måste skjuta upp, dra ner på, 
eller avsluta verksamheter. 

Affärsmodell
Bolagets framtida intjäning är enligt nuvarande affärsmodell bero-
ende av att Bolaget lyckas ingå avtal för försäljning/licens av Bola-
gets produkt/teknologi för att skapa en installerad bas som skulle 
kunna ge tilläggsförsäljning i form av ny funktionalitet. Det finns 
en risk att Bolaget misslyckas med att ingå sådana avtal eller att 
sådana avtal inte kan träffas på så fördelaktiga villkor som Bolaget 
önskar. Därutöver är Bolagets förmåga att teckna framgångsrika av-
tal med partners bl.a. beroende av Bolagets finansiella styrka, ett 
framgångsrikt utvecklingsarbete, kvaliteten på Bolagets produkter 
samt att Bolaget i övrigt framstår som en trovärdig partner. Det kan 
inte uteslutas att Bolagets potentiella samarbetspartners ställer krav  
på Uni-Light LED ABs produkter, vilket i så fall kommer påverka 
Bolagets finansiella ställning negativt.

Myndighetsbeslut
För att få marknadsföra produkter baserade på Bolagets teknolo-
gi kan eventuellt krävas att Bolaget, dess samarbetspartners och/
eller underleverantörer får relevanta tillstånd från myndigheter. 
Det finns inte någon garanti för att sådana tillstånd erhålles, eller 
att tillstånden har den omfattning som Bolaget förväntar sig. Till-
ståndsprocessen kan också komma att bli tids- och kapitalkrävande, 
vilket kan försena en lansering av produkter baserade på Bolagets 
teknologi på marknaden, medförande negativ inverkan på Bolagets 
resultat, finansiella ställning och kassaflöde.  
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Patent
Bolagets konkurrenskraft är bl.a. beroende av Bolagets förmåga 
att erhålla, upprätthålla och försvara patent till skydd för sina pro-
dukter. Det finns inte någon garanti för att patentansökningar re-
sulterar i godkända patent, att godkända patent kan upprätthållas 
eller att patenten ger ett tillräckligt omfattande skydd för att ha 
kommersiell betydelse. Även om Bolaget erhåller tillfredsställande 
patentskydd kan kostnaderna för att upprätthålla detta skydd vara 
betydande, liksom kostnaderna för att försvara patenten vid even-
tuellt intrång från tredje part. Uni-Light LED AB har 2 godkända 
patent. Ett-avseende ”High Efficiency LED Lighting” godkänt i 
USA, EU och Indien, ett avseende ”LED Thermal Management” 
godkänt i USA. Bolaget arbetar med ytterligare  utvecklingsprojekt 
där ett eller fler troligen kommer att patentsökas. För mer infor-
mation om bolagets patent, se memorandumets avsnitt om Patent. 

Kundavtal 
Bolagets framtida intjäning är enligt nuvarande affärsmodell be-
roende av att Bolaget lyckas ingå avtal för försäljning av Bolagets 
teknologi. Det finns en risk att Bolaget misslyckas med att ingå 
sådana avtal eller att sådana avtal inte kan träffas på så fördelakti-
ga villkor som Bolaget önskar. Därutöver är Bolagets förmåga att 
teckna framgångsrika avtal med partners/kunder bl.a. beroende 
av Bolagets finansiella styrka, ett framgångsrikt utvecklingsarbete, 
kvaliteten på Bolagets produkter samt att Bolaget i övrigt framstår 
som en trovärdig partner. Det kan inte uteslutas att Bolagets poten-
tiella samarbetspartners ställer finansiella krav på leverans av Uni-
Light LED ABs produkter, vilket i så fall kommer påverka Bolagets 
finansiella ställning negativt. 

Intrång i immateriella rättigheter
Uni-Light LED AB innehar vissa patent, varumärkesskydd samt 
mönsterskydd på sin teknik/produkter. Även andra bolag inom sek-
torn kan tänkas ha immateriella rättigheter som teoretiskt skulle 
kunna hävdas inkräkta på Uni-Light LED ABs immateriella rät-
tighter. Detta skulle i sådant fall kunna innebära minskade intäkter 
och ökade kostnader för att få tillåtelse att utnyttja något annat 
företags immateriella rättigheter.

Kundfinansieringsrisker / tredjepartsrisker
Efter eventuellt erhållande av en order kan risker föreligga att inte 
finansiering står till buds för dessa produkter som skall upphandlas 
och är finansierade via offentliga medel, försäkringsbolag och delvis 
privata medel. Vidare är bolagets mål att sluta finansieringsavtal 
med potentiella större samarbetspartners där det inte kan garante-
ras att dessa avtal fullföljs som överenskommes.

Avtalsrisker
Vissa av bolaget ingångna avtal regleras av utländsk rätt och ska av-
göras av utländsk skiljedom, vilket kan medföra ökade Processkost-
nader.

Samarbetsavtal
Uni-Light LED AB har idag vissa avtal och kan komma att teckna 
ytterligare avtal för samarbeten och distribution. Inom alla samar-
beten finns risk att en part inte uppfyller sitt åtagande. En motpart 
kan till exempel hamna i ekonomiska svårigheter som omöjliggör 
denna parts fortsatta åtagande och även helt andra omständigheter 
kan komma att inverka på förutsättningarna för fortsatt samarbete. 
Framtida ev. avtal om marknadsrättigheter etc kan komma att ut-
vecklas på ett sämre sätt än förutsett och avtal inom tillverkning och 
leveransavtal av varor kan komma att fungera otillfredsställande. 
Potentiella intressekonflikter (rubrik)

Danny Zhou är ensam aktieägare i produktionsbolaget Shanghai

Kingdom Electronic Technology Co. Ltd. Då Danny Zhou är 
verksam vid, samt huvudägare och styrelsemedlem i Bolaget finns 
en potentiell intressekonflkt mellan bolagen då Danny Zhou har 
möjlighet att styra priserna samt marginalerna gentemot Bolaget 
i nuvarande produktionsavtal. I övrigt finns det inga potentiella 
intressekonflter mellan Bolaget och någon i styrelsen eller lednings-
gruppen. 

Intjäningsförmåga och kapitalbehov
Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än förväntat innan Bo-
laget når de marginaler och de kassaflöden som Bolaget har som 
målsättning. Det kan inte heller uteslutas att Uni-Light LED AB i 
framtiden kan komma att söka nytt externt kapital. Det finns inga 
garantier att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga 
villkor. Ett misslyckande i att generera vinster i tillräcklig omfatt-
ning kan påverka bolagets marknadsvärde. Framtida kapitalan-
skaffningsåtgärder kan resultera i utspädning av ägandet i Bolaget 
för de aktieägare som väljer att inte delta i eventuella kommande 
nyemissioner.

Kreditrisk
Uni-Light LED AB (publ) har fastställt policies för att försäljning 
endast sker till kunder med tillfredsställande betalningshistorik och 
/ eller bedöms ha tillfredsställande solvens. Det kan emellertid ald-
rig uteslutas att Bolaget kommer att drabbas av kreditförluster i en 
sådan omfattning att verksamheten påverkas negativt.

Produktansvar
Försäljning av produkter är alltid förenade med risker att produk-
ten inte håller måttet eller att kunder på annat sätt blir missnöjda 
med resultatet efter användning av produkten. Det kan inte uteslu-
tas att kunder ställer anspråk på ersättning utifrån produktgarantier 
i större utsträckning än som ingår i de kalkyler som Bolaget gjort. 
Det kan inte garanteras att Bolagets försäkringsskydd mot sådana 
ersättningsanspråk är tillräckliga för att kompensera för ekono-
miska skador som Bolaget kan tillfogas i samband med eventuella 
framtida krav på Bolaget.
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Immaterialrättsliga frågor
Värdet hos Bolagets tillgångar är till viss del beroende av förmågan 
att erhålla och försvara immateriella rättigheter. Varumärkesskydd 
kan omfatta komplicerade rättsliga frågor. Det finns ingen garanti 
för att Bolagets befintliga patent och övriga immaterialrättsliga till-
gångar kommer att ge tillräckligt upphovsrättsligt skydd. En tänk-
bar konsekvens av detta är att Bolagets konkurrenskraft försämras, 
med reducerade eller uteblivna intäkter som följd.

Konkurrenter
Det kan inte uteslutas att konkurrensen inom de områden som Bo-
laget verkar blir hårdare än vad Bolaget idag förväntar sig. Framtida 
konkurrens kan komma från väletablerade globala aktörer med be-
tydligt större förmåga att agera snabbt för att nå marknaden. Om 
Bolaget inte kan konkurrera effektivt med dessa aktörer kan framti-
da intäkter påverkas negativt.

Beroende av nyckelpersoner
Uni-Light LED AB är beroende av ett antal nyckelpersoner. Vidare 
beror Bolagets framtida utveckling delvis på förmågan att attrahera 
och behålla kvalificerad ledning samt personal för produktutveck-
ling och marknadsföring. Det finns inga garantier för att Bolaget i 
alla situationer kan finna, rekrytera eller behålla personer med nöd-
vändig kompetens för Bolagets befintliga eller framtida verksamhet. 
I denna riskfaktor kan även ingå det beroende av nyckelpersoner 
som gäller för Bolagets underleverantörer. Förluster av nyckelper-
soner, liksom framtida misslyckanden att rekrytera personer med 
nödvändig kompetens kan medföra negativ påverkan på Bolagets 
omsättning, intjäningsförmåga och resultat.

Övriga risker

Politiska risker
Allmänna medel kan vara en finansieringskälla till framtida för-
säljning. Sådana medel är beroende av politiska ställningstaganden 
och beslut. Det kan inte förutses av Uni-Light LED AB på vil-
ka marknader sådana medel kommer att tillgängliggöras i önskad 
omfattning och utgör således en risk på de marknader där försälj-
ningsinsatser förbereds. Politiska beslut kan komma att påverka 
förutsättningarna för Bolagets verksamhet.

Garantier är inte säkerställda
Bolaget har erhållit skriftliga garantier inom ramen för nyemissio-
nen. Bolaget har dock inte erhållit eller begärt bankmässig säkerhet 
för beloppet. Det finns därför en risk att de som undertecknat teck-
ningsförbindelser eller garantier inte kan uppfylla sina åtaganden.

Skatterelaterade risker
Bolaget har ett skattemässigt underskott av viss storlek i dagsläget. 
En ägarförändring i bolaget kan innebära förändringar i rätten att 
utnyttja detta underskott, delvis eller helt. En eventuell sådan ägar-
förändring och de skatterättsliga regler som då inträder måste beak-
tas av bolaget. Dessa regler är även viktiga att beakta vid inkomst-
deklarationer för att undvika en felaktig hantering av underskottet. 
Det finns också en risk för förändringar av skattelagstiftningen som 
förändrar möjligheten till att utnyttja det skattemässiga underskot-

tet i bolaget. I dagsläget känner inte styrelsen till någon eventuell 
förändring avseende detta område. 

Risker med ägarkoncentration
Bolagets huvudägare äger vid erbjudandet tillsammans mer än 75% 
av aktierna innan förestående emission. Detta innebär att dessa har 
möjlighet att utöva ett visst inflytande över bolaget i viktiga frågor 
som kräver två tredjedelarsmajoritet av aktieägarnas godkännande 
såsom bolagsordningsförändringar, fusioner, riktade emissioner 
samt vinstutdelning. Dylika åtgärder skulle kunna påverka bolagets 
värde negativt. Ingen aktieägare har vid tidpunkten för erbjudandet 
egen majoritet i bolaget eller en sådan storlek på ägandet att parten 
kan hindra beslut i frågor av allmän karaktär för bolagets verksam-
het utöver vad som angetts ovan.

Risker relaterade till bolagets värdepapper

Marknadsrisker
Efter listning av Bolagets aktie på relevant handelsplats kan peri-
odvis begränsad likviditet i aktien förekomma. Det går inte att för-
utsäga huruvida investerarnas intresse för Bolaget kommer att leda 
till en substantiell handel i aktien. Samtidigt föreligger det en risk 
att Bolagets värdepapper inte kommer att omsättas dagligen och 
att avståndet mellan köp- och säljkurs kan komma att vara stort. 
Marknadspriset kan komma att avvika avsevärt från teckningskur-
sen. Det finns ingen garanti för att aktier i Bolaget kan säljas till en 
för innehavaren acceptabel kurs vid varje given tidpunkt. 

Bolagets aktiekurs
En investering i aktier i Uni-Light LED AB är, liksom investeringar 
i alla aktier, förenad med risk och det finns inte några garantier 
för att kursen för Uni-Light LED ABs aktier vid planerad listning 
kommer att utvecklas positivt. Bolagets aktiekurs kan i framtiden 
komma att fluktuera kraftigt. Bland skälen till sådana variationer 
ingår kvartalsmässiga resultatvariationer, den allmänna konjunk-
turen och förändringar i kapitalmarknadens intresse för Bolaget. 
Detta innebär att det finns en risk att en investerare vid avyttrings-
tillfället drabbas av en kapitalförlust.

Handel på NGM Nordic MTF
Bolagets aktie avses att, efter planerad ansökan om listning, handlas 
på NGM Nordic MTF. Nordic MTF är en s k MTF, (Multila-
teral Trading Facility). En marknadsplats av detta slag ställer inte 
lika hårda krav på Bolaget avseende bl a informationsgivning, ge-
nomlysning eller bolagsstyrning, jämfört med de krav som ställs 
på bolag vars aktier är noterade vid en s.k. reglerad marknadsplats 
(”börs”). En placering i ett bolag vars aktier handlas på en MTF 
kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag.

Likviditet i handeln
Likviditeten i handeln med Bolagets aktie kan, efter planerad list-
ning, komma att vara begränsad. Detta kan förstärka fluktuatio-
nerna i aktiekursen. Begränsad likviditet i aktien kan även medföra 
problem för en innehavare att sälja sina aktier. Det finns ingen ga-
ranti för att aktier i Uni-Light LED AB kan säljas till en för inneha-
varen vid varje tidpunkt acceptabel kurs.
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Lock-up
Styrelsens ledamöter och ledande befattningshavare, inkluderan-
de större aktieägare, har förbundit sig att inför listning teckna s.k. 
lock-up avtal, där de förbinder sig att inte sälja aktier under de för-
sta 12 månaderna efter första listningsdag. Efter att denna lock-up 
period har förlöpt kan det tänkas att en större ägare väljer att avyttra 
delar av sitt aktieinnehav. 

Risk relaterad till föreliggande nyemission
Föreliggande erbjudande garanteras av en grupp utomstående aktö-
rer som ställt garantier för tecknande av en större del av emissions-
likviden. Dessa garanter har var och en förbundit sig att teckna 
aktier för ett visst belopp i det fall emissionen inte fulltecknas av 
befintliga aktieägare och allmänheten. De garanterade beloppen är 
inte säkerställda genom deposition av likvida medel, panter eller 
andra säkerhetsavtal. Således föreligger en risk att en del av det ga-
ranterade beloppet inte tillförs Bolaget om betalningsförmågan hos 
någon garant skulle brista i ett läge där emissionsgarantin behöver 
påkallas. 

Teckningsoptioner
I föreliggande erbjudande utgörs instrumentet av sk units, som är 
ett ”paket” med aktier och teckningsoptioner. Teckningsoptionen 
är en rätt att under en bestämd period i framtiden få köpa ett visst 
antal nyemitterade aktier i Bolaget till ett i förväg bestämt pris. 
Teckningsoptioner kan överlåtas, och de teckningsoptioner som in-
går i det aktuella erbjudandet avses att listas för handel vid Nordic 
MTF.

En teckningsoption har ett värde bara om det förutbestämda pri-
set understiger marknadspriset för den underliggande aktien vid 
teckningstillfället. Detta medför att förändringarna hos optionens 
marknadsvärde kan bli kraftiga i båda riktningar, och att sannolik-
heten för att teckningsoptioner kan bli helt värdelösa är större än 
för exempelvis aktier.

Det kan således inte garanteras att de teckningsoptioner som ingår 
som en del i de ”units” som omfattas av föreliggande erbjudande 
kommer att öka i värde eller att de ens representerar ett värde vid 
den tidpunkt de löper ut. Det kan heller inte garanteras att likvidi-
teten i handeln med dessa teckningsoptioner är tillräckligt god för 
att de skall kunna avyttras till för innehavaren acceptabla villkor.

Valet av NGM Nordic MTF som handelsplats
För att förverkliga Uni-Light LED ABs affärsplan samt uppsatta 
mål ser bolagets styrelse och huvudägare en spridning av ägandet 
och en anslutning av bolagets aktie till Nordic MTF som ett natur-
ligt och viktigt steg, detta inte minst för den större tillgång till ka-
pitalmarknaden som detta ger möjlighet till. Valet av NGM Nordic 
MTF som marknadsplats för bolagets aktie i detta skede görs också 
med hänsyn till att Nordic MTF är en del av NGM och ger bolaget 
en kvalitetsstämpel gentemot bolagets samarbetspartners, myndig-
heter, kapitalmarknadens aktörer samt bolagets framtida eventuella 
partners.  

G&W Fondkommission är utsedd till Mentor för Uni-Light LED 
AB vid kommande listning på Nordic MTF (förutsatt att kraven 
för listning uppfylls).
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Kryssningsfartyg utgör en målmarknad 
där varje fartyg har ca 40 000 lampor, 
motsvarande ett genomsnittligt värde om ca 
SEK 5-10 miljoner. Uni-Light har levererat 
testinstallationer med gott utfall bland annat 
till Carnival Group som är störst i världen 
inom kryssningsfartyg och har ca 200 
fartyg i koncernen. Därutöver har testorder 
levererats till fartyg inom Viking Line och Silja 
Tallink. Viktiga säljargument är att lamporna 
är fria från elektromagnetiska störningar 
som påverkar kommunikation på fartyget.
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Inbjudan
I kraft av bemyndigande, lämnat vid årsstämman 
den 11 maj 2016, har styrelsen i Uni-Light LED AB 
(publ) beslutat genomföra en ökning av aktiekapitalet 
genom nyemission av högst 1 645 570 aktier. Samtidigt 
beslutades om att utge lika många teckningsoptioner i 
två serier (serie TO1 resp TO2). Tre (3) teckningsoptio-
ner av serie TO1 berättigar innehavaren att under peri-
oden 1 september t.o.m den 31 september 2017 teckna 
ytterligare en ny aktie för 10,25 kronor/st. Tre (3) teck-
ningsoptioner av serie TO2 berättigar innehavaren att 
under perioden 1 mars t.o.m den 31 mars 2018 teckna 
ytterligare en ny aktie för 11,90 kronor/st. Teckningsop-
tionerna medföljer vederlagsfritt vid medverkan i fö-
religgande nyemission, enligt beskrivning i stycket 
”Villkor och anvisningar”.  Erbjudandet avser således 
en kombination av aktier och teckningsoptioner, vil-
ken i detta Memorandum benämns ”unit” eller ”units”. 
Utöver de units som omfattas av spridningsemissionen 
kan även en övertilldelning eventuellt till professionella 
investerare på motsvarande villkor, upp till maximalt 
ca 3 Mkr komma att beslutas i händelse av stort intresse.

Ovanstående innebär att efter genomförd nyemis-
sion kommer aktiekapitalet, vid antagande om 
full teckning men oaktat ev. övertilldelning, att 
öka med 411 392,50 kr, från nuvarande 508 580 kr 
till 919 972,50 kr och det totala antalet aktier kommer 
att öka från 2 034 320 till 3 679 890 aktier. De nyemitte-
rade aktierna kommer då att motsvara ca 45% av Bola-
gets kapital och röster. Skulle samtliga teckningsoptio-
ner utnyttjas, under de antaganden som gjordes ovan, 
kommer de nyemitterade aktierna plus de aktier som 
emitteras vid utnyttjande av teckningsoptionerna att 
tillsammans utgöra ca 57 % av samtliga utestående akti-
er och röster. 

Föreliggande nyemission är på förhand garanterad av 
ett konsortium av utomstående emissionsgaranter, vil-
kas sammanlaga åtagande uppgår till 13,0 Mkr. Emis-
sionsgarantierna uppgår således sammantaget till 100% 
av emissionsbeloppet.

Härmed inbjuds, i enlighet med villkoren i detta Me-
morandum, allmänheten och institutionella investerare 
att teckna units i Bolaget.

Emissionskursen har fastställts till 7,90 kr per unit, 
vilket medför att Bolaget vid full teckning tillförs 
högst 13,0 Mkr, samt längre fram ytterligare 12,1 MKr 
om samtliga teckningsoptioner som är en del av erbju-
dandet utnyttjas. Emissionskostnaderna, såsom upp-
rättande av Memorandum, arvoden till rådgivare och 
emissionshantering beräknas uppgå till högst 2,1 Mkr, 
exklusive ersättning till garantikonsortiet om ca 1,3 Mkr. 
Övriga kostnader i samband med emissionens genom-
förande uppgår till ca 0,25 Mkr och avser framför allt 
marknadsföringsaktiviteter i samband med transaktio-
nen. 

De nya aktierna skall medföra samma rätt som de för-
utvarande aktierna i Bolaget. Vid överteckning kom-
mer styrelsen för Uni-Light LED AB att besluta om 
hur fördelning skall ske. Härvid kommer spridning av 
Bolagets aktie till så många nya ägare som möjligt att 
prioriteras, samt tillkommande ägare av institutionell 
karaktär som kan tillföra Bolaget ytterligare långsiktiga 
värden.

I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta Memoran-
dum, vilket upprättats av styrelsen i Uni-Light LED 
AB (publ) med anledning av förestående nyemission. 
Styrelsen för Uni-Light LED AB, som presenteras på 
annan plats i dokumentet, är odelat ansvarig för inne-
hållet i detta dokument och försäkrar härmed att alla 
rimliga försiktighetsåtgärder vidtagits för att säkerställa 
att de uppgifter som presenteras i dokumentet, såvitt 
styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållan-
den och att ingenting är utelämnat som skulle kunna 
påverka dess innebörd.

Stockholm, i maj 2016 
Styrelsen
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VD har ordet

En glödlampa kräver 10 ggr mer energi för att avge samma ljus som 
en LED-lampa. Livslängden kan ökas med 50 gånger och värme-
förlusterna vid samma ljusmängd kan minskas med över 90 %. 
Ett vanligt lysrör måste bytas 5 gånger under livslängden för ett 
LED-lysrör.

I hela världen tas politiska beslut, baserade på energibesparing och 
miljöförbättringar som innebär slutet för alla dessa tidigare ljuskäl-
lor och ett paradigmskifte, där i princip all typ av belysning ersätts 
med ljusdioder. 

Världens entreprenörer kastar sig över bytet. Det är stort – en av 
världens största expanderande industrier.  

I kampen om marknadsandelar ser man två tydliga skiljelinjer,-in-
dustrin vs konsumentmarknaden. Den ena kräver kvalitet och kost-
nadseffektiva produkter, den andra kräver låga priser. 

För att ge en tydligare bild av vad LED-industrin åstad-
kommer kan man t.ex beskriva läget för Storbritannien: 
När man bytt all belysning mot LED motsvarar det energiproduk-
tionen från 16 av Englands 17 kärnkraftverk. 

Av all elenergiproduktion går t.ex i USA 24 % åt till belysning. 
När LED ersatt denna har andelen minskat till cirka 6 %.

Uni-Light startade för 6 år sedan i USA. Vår CTO hade patenterat 
två tekniska lösningar vilka inlemmades i företaget. Vi beslöt oss 
för att utveckla ljuskällor med fokus på nischmarknader där våra 
produkter kommer att vara mest eftersökta och uppskattade och 
där konkurrensen är mindre. 

Vårt s.k drivdon (det kretskort som reglerar ström och styrning av 
ljuset) är unikt och innehåller det av våra patent som är av störst 
värde. Resultatet är att vi producerar mer ljus per Watt än någon 
annan, vårt drivdon avger i princip ingen elektromagnetisk stör-
ning och slutligen, är billigare att bygga då det normalt använder 
cirka 30 % färre komponenter än alla andra.

För att bygga rätt marknadsföringsstrategi har vi utgått ifrån det 
unika med vår teknik och sedan närmat oss några av de segment 
som berörs. Kryssningsfartyg har sina lampor tända 24/24, har be-
hov av luftkonditionering under stora dela av året och har en något 
saltbemängd miljö samt en hög elkostnad. Här spelar effektivitet, 
livslängd, värmeavgivning stor roll. Vi finns idag på 7 av världens 
största kryssningsfartyg om än i små serier, än så länge. Varje fartyg 
har 40 000 lampor och 2 personer som byter lampor på heltid.

Det faktum att lamporna inte genererar elektromagnetisk störning 
är skälet till att våra lampor idag testas av Ericssonkoncernen i en 
datacentral i Linköping. För alla andra LED-lampor måste man 
bygga in s.k. filter för att skydda utrustningarna. Lamporna har 
också en självklar plats på bl.a. sjukhus där instrument är känsli-
ga för s.k. radiofrekvensstörning. Våra drivdon stör ingen form av 
kommunikation, radio, video, Bluetooth, Wifi etc. 

Djurstallar är en annan nisch. Nyligen har vi applicerat vår teknik 
med en speciell kombination av dioder. Detta gör att vi nu kan öka 
mjölkproduktionen från djuren med 8-10 %, köttdjur växer 15 % 
mer under 2 år, kycklingar växer 3 % mer på 35 dagar enligt till-
gänglig forskning. Våra ljus sänker melatoninhalten i djuren med 
angivet resultat.  Vår lampa är mycket omskriven i fackpressen och 
produktionsresultaten för mjölkdjur är belagda. För mjölkdjur be-

Nobelpriset i Fysik utgick 2015 till tre japaner. En av dessa, Juji 
Nakamura lyckades framställa en diod som, vid genomströmning av 
elektricitet avgav blått ljus. Genom tidigare framställning av dioder som 
avgav rött och grönt ljus blev det härigenom möjligt att ersätta allt synligt 
ljus med LED-teknik och i de flesta fall till betydligt högre effektivitet 
än någonsin. Glödlampor, natriumlampor, metallhalogenlampor, 
kvicksilverlampor, halogenlampor och fluorescerande lampor och lysrör 
kommer alla att ersättas med LED-belysning. 
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talas installationerna på kortare tid är 1 år och vi erbjuder leasing 
genom vår bank, till de som föredrar denna finansieringsform. Än 
så länge är vi ensamma om denna teknik på marknaden.

Vår forskning i laboratoriet i USA är på högsta världsnivå. Vi har 
ytterligare tekniska lösningar på ”patent-nivå” bl.a för en s.k. ”nöd-
belysning” vid tunnelbyggen och för gruvor, vilken vi utvecklat i 
samarbete med SKANSKA.

Vi har nu i mindre skala sålt cirka 25 000 lampor genom två dist-
ributörer till industrin, djurstallar och kryssningsfartyg vilka utgör 
utmärkta referensanläggningar. Vi är mogna att realisera  vår affär-
side i större skala och den är: 

1. Milk
Average milk yield per cow per day (l) 31.1 33.9 9.00% 230*
Milk butterfat (%) 4.12 4.01 -2.67%

2. Replacement and culling
Herd culling rate (%) 52 52 0%
Heifer first calving age (months) 27 27 0%

3. Crop and resource use
Nitrogen use per ha (kg N per ha) 105 105 0%
Diesel use per cow (l per cow) 126 126 0%
Electric use per litre (kWh per l) 0.052 0.048 -7.69% 356**

5. Feed
Total feed use per litre (kg concentrate equivalent/ litre) 0.35 0.31 -11.43% 9,870***

*per cow **per 1M litres ***per 1M litres

Figures for Fuel, Fertiliser, Culling rate and 
Calving age have remained the same due to the 
time period of this review. Pre installation core 
results relate to the performance for  January 
2016.  The post installation relates to the perfor-
mance of February 2016. 

Carbon performance (g CO2e per litre BFC 4%) 941 904 -3.93%

1.9
£263

-36

£53,195Financial implication of adopting 
'Post Installation' Scenario
Impact on finances per litre (p/litre)
Impact on finances per cow
Impact on carbon per litre BFC 4%

Pre Installation 
AverageAverage

Post Installation 
Average Average 

% Change% Change

Results for Court Farm
Financial Financial 

Implementation Implementation 
(£)

Tabellen visar ett utlåtande från Alltech - en oberoende konsult i England. Av rapporten framgår att efter utbyte av belysningen till Uni-Lights mjölk-
lampor har produktionen ökat med 9 % och foderbehovet per enhet producerad mjölk minskat med 11.4%. Spektakulära siffror där investeringen 
återbetalas på mellan 4 och 12 månader.

 ཛྷ att fortsätta utveckla LED-belysning på högsta tekniska nivå i det 
laboratorium som drivs av vår CTO i USA

 ཛྷ att tillverkade lamporna i en fabrik i Kina som en av våra med-
arbetare kontrollerar. Detta ger oss både en kostnadseffektiv 
produktion och ett skydd av vår teknik från mindre nogräknade 
producenter, och

 ཛྷ att kontraktera redan befintliga agenter, distributörer etc.  och 
bygga upp  ett internationellt distributionsnät genom dessa.  

Uni-Light bjuder nu in till en resa i den nya teknikens värld för 
att delta i hela världens politiska, ekonomiska och miljöteknis-
ka ambitioner - att minska energiförbrukningen och miljöför-
störingen. 

Björn Naumburg 
Verkställande direktör 

A Uni-Light LED AB (publ)
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Bakgrund och motiv
Företaget etablerades i USA 2010 och flyttade till Europa 2014 pga ledningens kunskap och erfarenhet från dessa 
marknader. Redan från början beslöts det att företaget skulle basera sina produkter på framtagna patent samt rikta 
sitt fokus mot nischmarknader där lampornas speciella egenskaper är särskilt efterfrågade.

Produkter utifrån behovsdriven utveckling
Uni-Light har utvecklat och sålt ett tiotal ljustyper i olika effekt-
klasser där drivdon och andra specialegenskaper gör lamporna uni-
ka. Lampsortimentet uppfyller över 90 % av behovet inom valda ni-
scher. Lampfamiljen består av ersättare till A60-lampor (den gamla 
glödlampan), lysrör, integrerade lysrör, strålkastarbelysning med 
hög ljusstyrka etc. För att till 100 % kunna tillgodose kundernas 
behov har bolagets fabrik i Kina tagit fram ett antal lamptyper som 
ännu inte designats med nya drivdon.

En betydande fördel med bolagets drivdon är att dimring kan göras 
över hela ljuszoner genom sänkning av spänningen. Detta är unikt 

och på detta sätt förlängs livslängden på alla berörda komponenter 
och det undviks kostsamma dubbla kabeldragningar för styrning 
av ljuset. En ny lampa för nödbelysning är just framtagen i samråd 
med Skanska för tunnelbyggen (och gruvdrift). Lampan är ”intel-
ligent” och förstår varför spänningen försvunnit. Nödbelysningen 
tänds bara vid oavsiktligt strömbortfall. Detta sparar kostsam ka-
beldragning samt förlänger livsländen för batterienheter med upp 
till 10 år. Långt gångna diskussioner har inletts med både Boliden 
och LKAB liksom med Hochtief (Europas största byggföretag inom 
tunnelbyggen med 44 000 anställda).

 ཛྷ LÅNG LIVSLÄNGD  ཛྷ ANPASSADE FÖR AGGRESSIVA MILJÖER  ཛྷ KOSTNADSEFFEKTIVA

Bolagets strategi är att fortsätta att utveckla lampor inom valda seg-
ment. Bolagets lampor passar in i alla miljöer men fokus ligger på 
nischer där enkla/billiga lösningar från lågprisproducenter normalt 
inte upphandlas. Fram till dags dato har bolaget sålt cirka 25 000 
lampor. De flesta inom kyckling- och broilerindustrin, djurstal-
lar (mjölk och kött), mekanisk industri, verkstäder, gjuterier (t.ex 
Roslagens gjuteri), byggnadsindustrin (t.ex. Skanska) och kryss-
ningsfartyg (7 stora fartyg inom Carnival Group samt till Silja Line 
och Viking Line). Uni-Lights lampor finns också provinstallerade 
hos bland annat Ericsson i en datorhall där störning/ interferens 
på elnätet måste undvikas för att skydda installationerna. Här är 
bolagets lampor de enda som inte kräver störningsskydd tack vare 
utvecklade patenterade drivdon.

Investerat kapital
Totalt investerat kapital i Uni-Light LED AB uppgår för närva-
rande till ca 4,6 Mkr.  Inledningsvis finansierades bolaget via eget 
kapital och mindre affärsänglar. Uppskattningsvis har ca 20 000 
mantimmar investerats i bolaget sedan bolagets start.

Viktiga milstolpar i Bolagets utveckling
2010 startade bolaget i USA. Ett antal prototyper togs fram under 
de kommande åren och testades i kyckling- och fartygsindustrin i 
USA. Kingdom Electronic i Shanghai producerade de lampor fö-
retaget behövde.

2012 inleddes försäljning genom två mindre distributörer i England 
och i Sverige. Försäljning av små serier genomfördes i huvudsak 
mot kyckling- och äggindustrin. Viss försäljning ägde också rum 
mot den kommersiella sektorn och mot små tillverkningsindustrier. 

2013 gjordes vissa genombrott inom kyckling- och äggindustrin. 
Fler företag började kommersialisera lamporna mot denna indu-
stri i ovan nämnda länder. Bolagets patenterade drivdon förfinades, 
automatisk dimring infördes, limmer beständiga mot kemikalier 
(formaldehyd) applicerades på erforderliga lampor, elektroniken yt-
behandlades för att klara fler miljöer etc. Uni-Lights ”High Perfor-
mance” lysrör rönte stor uppmärksamhet då producerad ljusmängd 
översteg allt som konkurrenter gjorde.
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2014 flyttades företaget till Sverige. Under hösten påbörjades ut-
vecklingen av Bolagets egna ”mjölklampa” (som ökar mjölkpro-
duktionen). Företaget strukturerades att hålla en hög nivå – avtal 
etablerades med auktoriserad revisor, bokföring och bank. Finan-
sieringsprocessen påbörjades. Atieägarantalet ökar till 10 personer 
genom några ”smärre” kapitalinsatser.

2015. Patenten registrerades på  A Uni-Light Led AB, Sverige. Fi-
nansieringsdokument (IM) författades i England. Mjölklampan 
färdigställdes och första leveransen ägde rum i juli i England och 
i november i Sverige. Marginalen Bank genomför det första lea-
singavtalet av Bolagets lampor. DeLaval närmar sig företaget i tron 
att ev. patentintrång ägt rum (vilket inte var fallet). Mjölklampan 
röner stor uppmärksamhet i pressen. Det görs sju beställningar 
från kryssningsfartyg i USA. Den sammanlagda försäljningen ökar 
med 160 % jämfört med föregående år. 

2016. Planeringen om och budget för en aggressiv expansion i Eu-
ropa färdigställs. Fler aktiva skall in i företaget på säljsidan. Avtal 
etableras med G&W Fondkommission om en garanterad nyemis-
sion och listning. 

Motiv

Uni-Light LED AB har redan idag sålt cirka 25 000 ljuskällor i 
mindre serier. Emissionen avses användas för att lansera lamporna 
med den patenterade tekniken för volymförsäljning, i första hand 
på den europeiska marknaden. Ljuskällornas tekniska lösningar 
bedöms vara konkurrenskraftiga relativt andra existerande system 
på marknaden. Kapitalbehov föreligger också för fortsatt produkt-
utveckling.

Bolagets målsättning är att på kort sikt skapa ett positivt kassaflöde 
och på medellång sikt uthållig god lönsamhet och tillväxt. Uni-
Light LED AB har redan stort intresse från många aktörer och 
ser 2017 som ett kommande genombrottsår på grundval av den 
uppmärksamhet bland stora prospektiva kunder som marknadsin-
troduktionen under resten av 2016 förutses föra med sig. 

Stockholm, i maj 2016 
Styrelsen
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Villkor och anvisningar
Erbjudandet i korthet 
Erbjudandet omfattar teckning av units till ett belopp om to-
talt 13 Mkr kronor vilket motsvarar högst 1 645 570 aktier till den 
fastställda emissionskursen om 7,90 kronor per aktie. En unit be-
står av en aktie och två vederlagsfria teckningsoptioner (serie TO1 
resp. serie TO2). Tre (3) teckningsoptioner av serie TO1 berättigar 
innehavaren att under perioden 1 september t.o.m den 31 septem-
ber 2017 teckna ytterligare en ny aktie för 10,25 kronor/st. Tre (3) 
teckningsoptioner av serie TO2 berättigar innehavaren att under 
perioden 1 mars t.o.m den 31 mars 2018 teckna ytterligare en ny aktie 
för 11,90 kronor/st. 

Unit 
Aktierna och teckningsoptionerna som Erbjudandet omfattar gäller 
A Uni-Light LED AB (publ), aktie, ISIN SE0008405799 samt teck-
ningsoption TO1, ISIN SE0008405807 och teckningsoption TO2, 
ISIN SE0008405815. Aktierna och teckningsoptionerna har upprät-
tats enligt svensk lagstiftning och är denominerade i SEK.  

Företrädesrätt till teckning 
Aktieägare i Uni-Light LED AB äger ej företrädesrätt att teckna 
nya units. 

Emissionskurs 
Units  emitteras till en kurs om  7,90  kronor per  unit.  Courtage 
utgår ej.  Emissionskursen har fastställts av styrelsen. Minsta teck-
ningspost är 650 units. 

Teckningstid 
Teckning av nya units skall ske under tiden från och med den 2 juni 
till och med den 13 juni 2016. 

Styrelsen förbehåller sig rätten att, under alla omständigheter, fatta 
beslut om att förlänga tiden för teckning och betalning.  

Teckning av aktier 
Anmälan om teckning skall göras på anmälningssedel, ”Anmäl-
ningssedel för förvärv av units i Uni-Light LED AB” och skickas till 
Aktieinvest på den förtryckta adressen på anmälningssedeln. An-
mälningssedel finns att ladda ner från Aktieinvest FK AB:s hemsi-
da, www.aktieinvest.se eller på bolagets hemsida, www.uni-lightled.
com. Ofullständigt eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan kom-
ma att lämnas utan åtgärd. Endast en (1) anmälningssedel per teck-
nare kommer att beaktas. Anmälan om teckning kan även ske elek-
troniskt med BankID på www.aktieinvest.se/uni-lightled2016. I det 
fall fler anmälningssedlar insändes kommer enbart den sist erhållna 
att beaktas. Vid de fall depå är kopplad till kapitalförsäkring eller 
investeringssparkonto vänligen kontakta din förvaltare för teckning 
av aktier. Observera att anmälan är bindande. 

Tilldelning 
Vid tilldelning kommer styrelsen att eftersträva att Uni-Light LED 
AB får en bred ägarbas. Tilldelningen kan dessutom helt eller delvis 
komma att ske genom slumpmässigt urval. Bolaget har fastställt en 

indikativ lägsta nivå för enskild tilldelning på 650 units. Vid över-
teckning beslutar styrelsen i Uni-Light LED AB om tilldelning av 
units vilket innebär att tilldelning kan komma att ske med färre 
antal units än anmälan avser eller helt utebli. 

Besked om tilldelning
Som bekräftelse på tilldelning av tecknade units utsänds ett be-
sked i form av avräkningsnota om tilldelning, vilket beräknas ske 
den 20 juni 2016, enligt vilken det framgår hur många units som 
tecknaren tilldelats. 

Tilldelade units som tecknats skall betalas  enligt instruktion på 
avräkningsnotan om tilldelning tre bankdagar efter utställande av 
avräkningsnota. Inget meddelande utgår till dem som inte erhållit 
tilldelning. Units som ej betalats i tid kan komma att överlåtas till 
annan. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer att återbetalas. 

Ränta utgår ej på emissionslikvid som återbetalas eller på eventuellt 
överskjutande belopp.

Handel i aktien och teckningsoption 
Aktien och teckningsoptionen planeras att tas upp till handel på 
Nordic MTF i mitten av juli 2016 (förutsatt godkännande för upp-
tagande tillhandel).

Leverans av aktier 
När emissionen är registrerad  hos Bolagsverket bokas aktier och 
teckningsoptioner ut på angivet VP-konto/depå. Registrering hos 
Bolagsverket beräknas ske i första halvan av juli 2016.

Rätt till utdelning 
De nyemitterade aktierna medför rätt till vinstutdelning från och 
med avstämningsdagen för den utdelning som beslutats närmast 
efter emissionens registrering. Utbetalning av utdelning ombesörjs 
av Euroclear eller, för förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med 
respektive förvaltares rutiner.  

Offentliggörande 
Resultatet av nyemissionen kommer att offentliggöras genom press-
release och på bolagets hemsida. 

Anmälningssedel skickas till: 
Aktieinvest FK AB 
Emittentservice  
113 89 Stockholm 

Alternativt scannas/mailas in till:
emittentservice@aktieinvest.se 
Tel: 08 - 5065 1795  
www.aktieinvest.se

Teckning kan ske elektroniskt med BankID, gå till 
www.aktieinvest.se/uni-lightled2016
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Verksamhetsbeskrivning

Marknad/marknadspotential
LED-belysning förbrukar 90 % mindre energi än glödtrådslampor, 
cirka 50 % mindre är florescerande lampor och halogenlampor. 
LED-belysning är en av världens snabbast växande industrier. För 
den industriella sektorn är f.n. den årliga tillväxten 47 % och hela 
marknaden väntas 2020 nå € 60 miljarder. (McKinsey, Edison Re-
search). Uni-Light fokuserar på ett par nischmarknader.

Försäljning och tidigare resultat
Skandinavien och Storbritannien är de länder som hittills bearbe-
tats och utgjort initiala kommersiella mål. Erfarenheter har samlats 
från dessa projekt och ett hundratal kunder, både små och stör-
re. Cirka 25 000 lampor har hittills sålts inom verksamhetsområ-
dena: kyckling-, ägg-, mjölk- och köttproduktion och inom bl.a 
mekanisk industri, verkstäder och byggnadssektorn liksom inom 
kontors- och den kommersiella sektorn. Inom kryssningsfartygsin-
dustrin har bolaget lampor installerade på 9 fartyg varav 7 st inom 
Carnival Group - världens största kryssningsfartygskoncern.

Kryssningsfartyg utgör en andra nisch för företaget. Varje fartyg 
har cirka 40 000 lampor. Carnival Group är störst i världen och 
har ca 200 fartyg i koncernen. Sju av dessa fartyg liksom två fartyg 
inom Viking Line och Silja Tallink, har gjort ett flertal beställningar 
i mindre serier. Alla dessa (utöver andra fartyg) förväntas avsevärt 
utöka antalet beställningar då erfarenheterna varit mycket positiva. 
Varje fartyg utgör en potentiell marknad uppgående till SEK 5-10 
miljoner.

FoU
Forskning och utveckling äger rum i USA i ett laboratorium som 
drivs av CTO, Dr. Chip Akins. Två patent är redan framtagna och 
i Uni-Lights ägo. Bolaget är under ständig utveckling och har f.n. 
ytterligare två tekniska lösningar med möjlighet att revolutionera 
marknaden. Bolaget tar dessutom fram s.k. flimmerfria lampor. 
Forskning äger även rum bl.a. vid Lunds Universitet inom områ-
det. Det gängse förekommande osynliga flimret (vid 100 Hz) på-
verkar omgivningen mer än man normalt känner till idag. Att ligga 
steget före kommer alltid att vara viktigt, även om fokus finns på 
marknader som är mindre konkurrensutsatta.

Produktion
Uni-Light tillverkar sina lampor i Shanghai i en fabrik som he-
ter Shanghai Kingdom Electronic Technology Co. Ltd. Fabriken 
kontrolleras av en av bolagets huvudägare vilket garanterar att 
intellektuella tillgångar respekteras. Detta ger dessutom fördelar i 
produktionen vad avser kvalitetskontroller, produktionsvolym och 
lagerhantering. Fabriken äger sin egen kretskortstillverkarenhet av 
högsta kvalitet (Samsung) och köper i övrigt komponenter för sam-
mansättning. Använda komponenter kvalitetskontrolleras av bola-
gets laboratorium i USA. Fabriken har tidigare tillverkat 265 000 
smarta elmätare för Dong Energy i Danmark och är van vid kva-
litetskrävande högteknologisk produktion. Fabriken är ISO-certi-
fierad.

Konkurrenter
Fokusering på nischmarknader begränsar utsattheten för kon-
kurrens. Konsumentmarknaden är stor med stor konkurrens från 
framförallt kinesiska företag och med små vinstmarginaler. Bolagets 
valda nischmarknader kräver kvalitet, lång livslängd och kostnads-
effektivitet. Delar av valda nischmarknader kräver dessutom särskil-
da tekniska lösningar, t.ex djurstallar med aggressiv luft (skyddad 
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Potentiell marknad inom mjölk-, broiler- och äggindustrin år 2016-2023

Även om fokus är på nämnda nischmarknader ger många leve-
ranskontrakt spin-off effekter till andra verksamhetsområden.

LED-belysningsmarknaden inom bara mjölk-, broiler- och äggin-
dustrin i Skandinavien, England, Tyskland, Frankrike och Holland 
uppgår till cirka 2,8 miljarder SEK under de kommande 5-7 åren, 
enligt diagram ovan. Uni-Lights potentiella marknader omfattar 
dels fler sektorer inom dessa länder, dels betydligt fler marknader. 

Uni-Light LED AB utvecklar en ny generation intelligenta LED-lampor med patenterade drivdon.

21



elektronik), mjölkproduktion (våglängder som påverkar djurens 
beteende) etc. Konkurrensen inom de nischer Bolaget fokuserar på 
kommer dels från etablerade företag med högkvalitativa produkter 
(dock inte anpassade för de specifika användningsområdena) och 
ofta kända på marknaden (Philips, Osram, General Electric etc.), 
dels från ett fåtal specialiserade företag inom respektive bransch.

Några konkurrerande företag:
Agrilight (Holland). Designar och tillverkar kvalitativ utrustning 
till bl.a lantbruk. Uni-Light har olika lösningar och Uni-Lights 
jämförbara produkter är mer kostnadseffektiva (50 % av priset) men 
Agrilight är framgångsrikt.

Hato BV (Holland). Designar utmärkta produkter för branschen. 

Big Dutchman (Holland). Arbetar med produkter för hela fjäderfä-
industrin - delvis inom lågkostnadssegmentet.

DeLaval. En framtida konkurrent kan bli DeLaval som arbetat 
med en mjölkdjurslampa i 3 år. Lampan antas bli kostsam och nå-
got komplicerad att döma av inlämnad patentansökan.

Philips. Företaget behöver ingen presentation men Philips har un-
der 2 års tid försökt avyttra LED-belysningsverksamheten. Tillverk-
ning av dioder fortsätter.

Osram. I februari 2016 meddelade Osram att de avyttrar LED-ljus-
tillverkningen (inklusive namnet). Man avser fortsätta med tillverk-
ning av dioder, integrerade ljuskällor och produkter för bl.a bilin-
dustrin men inte av standardljuskällor. Såväl Osram som Philips 
har, enligt bedömare, mött oväntat stor konkurrens från Kina inom 
konsumentsektorn och tidigare självklara leverantörskontrakt och 
distributionskanaler har inte sporrat till erforderlig utveckling och 
kostnadsanpassning.

Standardlampor. Fler företag säljer vanliga LED-lampor till mjölk-, 
kött- och fjäderfäindustrin och till övrig industri, utan att ha dem 
anpassade efter specifika förutsättningar. Detta fungerar ibland väl 
initialt, men med tiden kommer påverkan på elektroniken att visa 
sig. Avgörande är kompetens inom respektive miljö och produkter 
anpassade efter rådande förhållanden. Uni-Light upplever bara ett 
fåtal kollegor inom några av bolagets nischer som verkligen behärs-
kar miljön och de fysiska förutsättningarna. Fördjupad kompetens 
är avgörande för resultatet. Att konkurrenter kommer att sälja inom 
Uni-Lights verksamhetsområden skall dock inte förringas. Den 
kommersiella aktiviteten kommer att vara viktig.

Affärsmodell

Uni-Lights styrka definieras av:
 ཛྷ Teknisk nivå och rörlighet, emanerande från bolagets forsknings-

laboratorium i USA

 ཛྷ Kontroll över och delägande av produktionen som lätt kan an-
passas till marknadens utveckling och nya tekniska lösningar, 
samt

 ཛྷ det faktum att försäljning sköts av kontrakterade distributörer 
och representanter vilket minskar fasta kostnader och samtidigt 
ger möjlighet till försäljning i större volymer. I detta skede av 
LED-belysningens snabba utveckling är det viktigaste att ta 
marknadsandelar.

Försäljning

Försäljningen har inledningsvis utförts av två kontrakterade distri-
butörer, en i Sverige och en i England samt, för kryssningsfartyg, 
direkt från Uni-Light. I och med de omfattande referenser som er-
hållits från dessa länder och fartyg (över 25 000 sålda ljuskällor) kan 
nu bolaget starta den planerade aggressiva kommersialiseringen i 
Europa för en snabb erövring av marknadsandelar. Säljstrategin går 
ut på att kontraktera etablerade distributörer och representanter i 
olika länder. Försäljningsvolymer och erövrande av marknadsande-
lar är i detta skede, där världsmarknaden växer exponentiellt, avgö-
rande för företagets framtida marknadsposition. Att utnyttja redan 
existerande försäljningskanaler håller nere fasta kostnader. Att sälja 
via leasing är en viktig del av Bolagets plan, exempelvis till mjölk-
bönder och möjliggör lönsamhet från dag 1. I bolagets planering 
och kommande satsningar ingår ett omedelbart närmande till Tysk-
land, Frankrike och Holland.
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Omsättningen för A Uni-Light LED AB 
(siffran för 2014 avser det tidigare USA-baserade bolagets försäljning)
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Organisation

Allmänt
Styrelsen för Uni-Light LED AB har sedan verksamheten inleddes 
strävat efter att Bolaget skall ha en så liten och kostnadseffektiv orga-
nisation som möjligt. Under utvecklingsfasen har därför i huvudsak 
externa konsulter engagerats när behov har förelegat. Inför emis-
sionens genomförande utgörs den anställda personalen av 1 person 
(VD) samt därtill 3 personer anknutna via konsultavtal. 

Marknadsföring
Bolagets marknadsföring och etablering av leverantörs- och samar-
betspartners sköts främst av Håkan Fritz i samarbete med verkstäl-
lande direktören Björn Naumburg. 

Bolagsstruktur
Uni-Light LED AB har inga dotterbolag och är därmed ej en kon-
cern. Delägarskap om 40 % i Uni-Light Ledlampor i Sverige AB.

Försäljning
Försäljning av Bolagets produkter planeras ske genom flera kanaler:

 ཛྷ Kontrakterade distributörer och agenter

 ཛྷ samarbetande ”white-label” producenter

 ཛྷ i mindre omfattning, direktförsäljning till slutkund

Försäljningsutsikterna beskrivs närmare under avsnittet som berör 
verksamhetsbeskrivningen.

Resultaträkning, MSEK År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Försäljning 9,5 33 88 190 280

Direkta kostnader 8 27 70 150 220

Bruttomarginal 1,5 6,0 18,0 40,0 60,0

Bruttomarginal i % 16 18 20 21 21

Overhead

Löner inkl. soc 3,2 5,4 7 7,8 9

Resekostnader 0,9 1,2 1,5 1,5 1,7

Administration 2,2 1,6 2 2,3 2,6

Kontor, lokaler 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Summa 6,7 8,6 10,9 12 13,7

Resultat före skatt -5,2 -2,6 7,1 28 46,3

Målsättningar kommande år

Uni-Light LED AB lämnar inga prognoser. Dock är marknaden 
enligt ovan mycket omfattande och med en volymanpassad pris-
mässigt konkurrenskraftig produkt med ett flertal unika fördelar, 
däribland avsevärt lägre energiförbrukning än konventionella be-
lysningslösningar, förutses 2017 att bli Bolagets försäljningsmässiga 
genombrottsår.

Nedan redovisas en tabell med Bolagets målsättningar kommande 
år (där år 1 börjar efter full finansiering enligt föreliggande erbju-
dande). Tabellen är ej att uppfatta som en prognos.
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Patent och IP

Uni-Light har två patent. Ett avser kylning av dioderna och gäller i 
USA ( US 8476645 B2). Det andra avser drivdonet och gäller i USA, 
Europa och Indien (US 8648547 B2). Drivdonspatentet är det star-
kaste kortet och sätter bolagets lampor i en klass för sig. Samtliga 
konkurrerande drivdon är gjorda enligt s.k. Switch Mode Teknik 
och genererar elektromagnetisk störning (EMI), har större förluster 
och behöver normalt 30-50 % fler komponenter för sin funktion. 
Det senare påverkar risknivån för fallissemang av drivdonet.

Vad avser EMI, designar Philips, Cree etc. för att klara EMI-kra-
ven -63 dBm. Några tillverkare är så pass bra att de endast generar 
-70  dBm. Uni-Light LEDs drivdon generar -120 dBm på denna 
logaritmiska skala vilket kan jämföras med vanliga elkablar. Två 
tekniska lösningar som bl.a rör dimring är nyligen framtagna men 
ännu ej patentsökta. Den nya dimringsmetoden förväntas revolu-
tionera marknaden.

Andra tekniska lösningar applicerat på delar av bolagets lampbe-
stånd är t.ex:

 ཛྷ automatisk dimring av ljuset vid överhettning (undviker diod-
förstörelse)

 ཛྷ blandning av ljusdioder för att skapa ljus av våglängder som på-
verkar djur och människor, t.ex för sänkning av melatoninhalten 
i djur med ökad mjölkproduktion som följd

 ཛྷ applicerande av specifikt lim som motstår kemisk påverkan

 ཛྷ utveckling av en intelligent nödbelysning som kommer att spara 
stora belopp inom tunnelbyggen och gruvdrift. En av bolagets 
tilltänkta patentansökningar ingår i en del av denna ljuskälla och 
kan användas inom hela LED-industrin. Dessa utgör lösningar 
Bolaget är ensamt om och skapar stora fördelar inom respektive 
marknadssegment. 

Uni-Light LED ABs patentportfölj innefattar de båda patenten be-
skrivna ovan:

 ཛྷ High Efficiency LED lighting-US 864847 B2

 ཛྷ LED Thermal management-US 8476645 B2

Finansiell utveckling

Nedan presenteras Uni-Light LED ABs finansiella utveckling i 
sammandrag för perioden om 18 månader som utgör Bolagets första 
förlängda räkenskapsår och avslutades den 30 april 2016. 

Införlivning genom hänvisning

Årsredovisningen för Bolagets första räkenskapsår som avsluta-
des 30 april 2016 (förlängt till 18 månader) är införlivad i detta Me-
morandum genom hänvisning, och skall läsas som en integrerad 
del av detta. Årsredovisningen kan hämtas från Bolagets hemsida, 
www.uni-lightled.com.

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd. Som redovisningsprincip till-
lämpas K3.

I revisionsberättelsen finns påpekande om att det upptagna värdet 
av patenten inte kan styrkas. Detta har bakgrund i att patenten vär-
derats upp i samband med nyligen genomförd fondemission, enligt 
styrelsens bedömning och försiktiga principer.
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Enligt ett utlåtande från 
Alltech – en oberoende 
konsult i England – framgår 
att produktionen ökat 
med 9% och foderbehovet 
minskat med 11,4% efter 
utbyte av belysningen till 
Bolagets mjölklampor. 
Spektakulära siffror där 
investeringen återbetalas på 
mellan 4 och 12 månader. 
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Översiktlig resultat- 
och balansräkning

Här följer en resultatöversikt och 
därefter översiktlig balansräkning 
och kassaflödesanalys. Uppgifterna 
har hämtats och sammanställts av 
Bolagets revisor reviderade uppgifter 
från årsredovisningen 2015/2016 (brutet 
räkenskapsår per 30 april).
Bolaget startades i Sverige 2014 och första verksamhetsåret varade 

till 30/4 2016. Endast ett bokslut för bolaget finns tillgängligt. Bolaget 

flyttades till Sverige från USA 2014. Senaste året i USA omsattes 

$104,000. Verksamheten finansierades med ägartillskott. Löner 

utbetalades inte. Under 2014/2015 tillsköts kapital till det svenska 

bolaget och en mindre nyemission genomfördes, summa SEK 777,000. 

Löner utbetalades inte.

Ingen förändring av vare sig Bolagets finansiella situation eller 

marknadsmässiga position på marknaden har inträffat efter 

räkenskapsårets utgång som föranleder ändrad syn på Bolagets 

möjligheter framöver.
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Resultaträkning

2014-11-04 - 2016-04-30 (18 månader) SEK

Nettoomsättning* 2 810 414

Övriga rörelseintäkter 110 305

Summa intäkter: 2 920 719

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -2 677 570

Övriga externa kostnader -861 523

Personalkostnader -5 499

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -789 562

Övriga rörelsekostnader -96 426

Rörelseresultat** -1 509 861

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 101

Räntekostnader och liknande resultatposter -89 207

Resultat efter finansiella poster -1 590 967

Skatt på årets resultat 134 424

ÅRETS RESULTAT -1 456 543

* Kommentarer: Med fortsatt mycket begränsade finansiella muskler har nettoomsättningen mer än fördubblats från sista verksam-
hetsåret i USA ($104 000 ) . Försäljning till samtliga nischmarknader har ökat men markant är ”Djurstallar” där Bolaget, tack vare en 
ny produkt, är ensamt på marknaden och inneburit avsevärt ökad försäljning. 

** Kommentarer: Forskning och utveckling, inklusive kostnader för produktionsenheten Shanghai Kingdom Electronics påverkade 
avsevärt resultatet - kostnaden uppgick till cirka $8,000/månad. Kostnaden betraktas som en investering och förväntas ge god utdel-
ning under kommande år. De anses dessutom vara en förutsättning för de produktsortiment som byggts upp och testats i medelstora 
volymer. FOU finansieras enligt en fastställd budget och ambition. Beroende på tillgängliga medel och önskade utvecklingssteg kan 
denna justeras.
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Balansräkning
per 2016-04-30*

SEK

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för forsknings- och 
utvecklingsarbeten och liknande arbeten

360 267

Patent** 14 341 443

Summa immateriella anläggningstillgångar 14 701 710

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 20 000

Summa anläggningstillgångar 14 721 710

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager m.m.

Färdiga varor och handelsvaror 395 114

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 217 352

Övriga fordringar 223 859

Förutbetalda kostnader 16 095

Summa kortfristiga fordringar 457 306

Kassa och bank 575 380

SUMMA TILLGÅNGAR 16 149 510

* Justerad för fondemission genomförd efter räkenskapsårets utgång.

** Patenten har värderats upp i samband med nyligen genomförd fondemission 
enligt en som styrelsen bedömer det, återhållsam bedömning av värdet.

*** Samtliga aktier är fullt betalda. Vid räkenskapsperiodens slut var 1 716 
aktier betalda men ännu inte registrerade. Vid räkenskapsperiodens ingång 
fanns 100 000 aktier. En split om 20:1 har genomförts efter räkenskapsperio-
dens slut, varefter antalet aktier uppgår till 2 034 320 st, envar med ett kvotvär-
de om 0,25 kr.

**** I samband med uppskrivning av patenten har en bokföringsmässig upp-
skjuten skatteskuld uppkommit.

SEK

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Aktiekapital*** 508 580

Uppskrivningsfond 10 780 619

Summa bundet eget kapital 11 289 199

Fritt eget kapital

Justerat resultat 975 736

Årets resultat -1 456 543

Summa eget kapital 10 808 392

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld**** 3 091 750

Övriga avsättningar 164 393

Summa avsättningar 3 256 143

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 20 453

Leverantörsskulder 257 135

Skulder till intresseföretag 200 000

Övriga skulder 1 529 310

Upplupna kostnader 78 077

Summa kortfristiga skulder 2 084 975

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 16 149 510

Med garanterade SEK 13 miljoner förutses Bolaget inte ha ytterligare kapital-
behov eller lånebehov för planerad verksamhet under de kommande 12 måna-
derna. Bolaget planerar i nuläget inte för ytterligare emissioner.

Verksamheten kan komma att påverkas av växelkursändringar då produktio-
nen sker i US$ medan försäljning i huvudsak sker i europeiska valutor.

Inga väsentliga investeringar i anläggningstillgångar finns eller är planerade. 
Företagets produkter är energimärkta i högsta klass A++. Ur miljösynpunkt 
finns inte bättre inom LED-industrin.

Råvarutillgången på marknaden för tillverkning har inga kända brister. Bola-
get har lagt ned 490,000 på FoU under 2014/2016. Under föreliggande 12 må-
nadersperiod kommer cirka 600,000 att läggas på FoU. FoU skall finansieras 
inom lagda budgetar. En effektiv produktion och egen spetsteknologi är förut-
sättningar för företagets framgång.

Företaget har fram tills helt nyligen inte haft anställda. För närvarande är VD 
anställd. Upp till 5 anställda eller kontrakterade på konsultbasis är planerade 
före årets slut.
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Kassaflödesanalys
2014-11-04 - 2016-04-30 (18 månader)

Kommentarer till den 
finansiella utvecklingen

Rörelsekapital
Med rörelsekapital avses här Bolagets tillgängliga likvida medel och 
dess möjlighet att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina 
betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. Detta be-
hov avses att tillgodoses med medel ur tillgängligt rörelsekapital. 

Åtagande om investeringar
Utöver direkta produktions-, utveckling-  och marknadsförings-
kostnader har Bolaget inga pågående investeringar och har inte 
ingått några åtaganden om framtida investeringar.

Tendenser
Uni-Light LED AB känner inte till några tendenser, osäkerhets-
faktorer, potentiella fordringar eller andra  krav, åtaganden eller 
händelser, förutom vad som beskrivits i stycket ”Riskfaktorer”, som 
kan förväntas ha en väsentlig inverkan på Bolagets utsikter under 
innevarande år. Uni-Light LED AB känner heller inte till några of-
fentliga, ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska eller andra 
politiska åtgärder som, direkt eller indirekt, väsentligt påverkat eller 
skulle kunna påverka Bolagets verksamhet.

Bud på Bolagets värdepapper
De aktuella värdepapperen är inte föremål för erbjudande som läm-
nats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det 
har inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden.

Kassaflödet är till stor del beroende av förskottsbetalningar för produktion, in-
vestering i lager, skeppningstider, betalningsrutiner etc. samt  personal- och 
administrationskostnader. Kassaflödesanalysen är framtagen av Bolagets bok-
föringsbyrå och bygger på reviderade bokslutsuppgifter per den 30 april. Kas-
saflödesanalysen är ej granskad av bolagets revisor.

SEK

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat före finansiella poster -1 509 861

Avskrivningar 789 564

Övriga ej likviditetspåverkande poster 164 393

Kassaflöde före ränteposter: -555 904

 

Erhållen ränta 8 101

Erlagd ränta -89 207

Kassaflöde efter ränteposter: -637 010

 

Ökning/minskning varulager -395 114

Ökning/minskning kundfordringar -217 352

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -239 954

Ökning/minskning leverantörskulder 277 588

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 1 807 387

Kassaflöde från den löpande verksamheten: 595 545

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -826 848

Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar -20 000

Kassaflöde efter investeringsverksamheten: -251 303

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyemission 327 540

Aktieägartillskott 499 143

ÅRETS KASSAFLÖDE  
(LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT):

575 380
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Historik
Sedan start har ägarna löpande satt in kapital, cirka USD 450 000 för utvecklingskostnader och 
produktion. Därutöver är det nedlagt över 20 000 arbetstimmar samt privata investeringar i 
laboratorium och produktionsanläggningar. Arbetena har varit oavlönde.

2014 
I samband med överflyttning av företaget till Sverige under 
hösten 2014 gjordes följande investeringar i företaget (SEK). 

 ཛྷ Anders Bodin, 50 000

 ཛྷ Anders Mellberg, 50 000

 ཛྷ Per-Olof Nilsson, 25 000

 ཛྷ Industriell Elektronik, 25 000

 ཛྷ Next Focus (Håkan Fritz), 250 000

Hittills 2016
I samband med att emissionen garanterats har en Bryggfinansiering 
kommit på plats om 1 miljon SEK. Av denna har hittills använts 
knappt 400 000 för i huvudsak emissionsrelaterade kostnader (90), 
order av lampor för försäljning (160), ny produktframtagning (60) 
samt konsult- och momsreglering. 

2015
Under året gjordes en mindre nyemission för att kunna öka  
verksamheten något. Belopp i SEK.

 ཛྷ Next Focus (Håkan Fritz), 385 000 

 ཛྷ Anders Bodin, 50 000

 ཛྷ Industriell Elektronik, 50 000

 ཛྷ Robin Abeyesinhe, 42 100
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Styrelse, ledande befattningshavare 
och revisorer

Bolagsledning 

Björn Naumburg, CEO, MSc
Björn Naumburg, är en av grundar-
na av Uni-Light och företagets CEO. 
Han har arbetat inom energi- och mil-
jösektorn som konsult och entreprenör 
i 30 år. Han har bott i Europa, Afrika 
och USA och arbetat med energi-, mil-

jö och finansieringsprojekt i ett 30-tal länder. Björn har startat 
och byggt upp ett företag inom elmätarsektorn - Uni-Meter 
Ltd och mellan åren 2006-2010 sålt 265,000 intelligenta el-
mätare till danska staten. Elmätarna har belönats av världens 
största elbolag som "the best integrated meter in the world".

Björn har en MSc från KTH och talar flytande, förutom 
svenska, engelska och franska samt hjälpligt grekiska, tyska 
och polska.
Antal aktier i Uni-Light: 380 000 st.

Håkan Fritz. Dir. Marketing and Sales
Håkan Fritz är Uni-Lights marknads-
chef.

Håkan har en BSc i Business Ad-
ministration och fördjupade studier 
i Rapid Growth. Under de senas-
te 20 åren har Håkan arbetat med 

att bygga upp distributörer internationellt  i sina tidiga-
re roller som Koncernchef för Assessio, VD för Bandsti-
gen koncernen Sport AB (Stiga) och nu senast som inhyrd 
konsult för SLG Thomas Internationall i Fd Öststater. 
Antal aktier i Uni-Light (via bolag): 108 600 st.

Dr. Chip Akins, CTO, PhD
Chip är en av grundarna av Uni-Light 
och företagets CTO. Chip Akins är 
både forskare och entreprenör inom 
spetsteknologier. Han ligger bakom 
ett flertal patent, arbetar förutom 
med LED-teknologi, med avance-

rad partikelfysik, gravitation och väderframdrivningssys-
tem för rymdfarkoster. Chip ligger också bakom de patent 
som Uni-Light är ägare av. Chip har designat och byggt ett 
hundratal flygplanssimulatorer, varit teknisk chef på Seagate, 
BARCO (designat världens största LED-skärmar) och gjort 
konsultuppdrag till bl.a AT&T, Apple, Amerikanska försva-
ret och MCI-Telecom. Chip har en BEE inom Elektronik, 
en MSc inom teknisk fysik och en PhD inom flygteknik. 
Antal aktier i Uni-Light: 600 000 st.

Danny Zhibin Zhou, 
Production Manager, MBA
Danny Zhibin Zhou, är en av grun-
darna av Uni-Light och företagets Pro-
duction Manager. Danny har sin BA of 
Economics från Shanghai Foreign Tra-
de Institute och en MBA från Beijing 

University of International Business and Economics. Han har 
arbetat 5 år med internationell handel mellan Kina och Väst 
samt i 20 med produktion och internationella affärer mellan 
Kina och Europa. Samarbetet med Uni-Lights CEO har pågått 
i över 15 år. Danny talar, utöver mandarin, flytande engelska. 
Antal aktier i Uni-Light: 486 000 st.

Övriga nyckelpersoner

Göran Lundgren, styrelsens ordförande, har en omfattande er-
farenhet från svensk och europeisk kraftindustri och kompetens 
inom ett flertal sektorer som Uni-Light arbetar inom. Göran kom-
mer att få ett utökat deltagande och inflytande på den förestående 
marknadsexpansionen. 

Anders Bodin, Chef för Sandvik Process Systems och aktieägare 
i Uni-Light. Anders har en stor erfarenhet av internationalisering 
och lansering av nya tekniska produkter. Han deltar ”off the re-
cord” som rådgivare inom internationaliseringsfrågor.
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Chip Akins
CTO Uni-Light. Se ovan.

Björn Naumburg
CEO Uni-Light. Se ovan.

Danny Zhibin Zhou
Production Manager Uni-Light. Se ovan.

Håkan Fritz
Dir. Marketing and Sales. Se ovan.

Göran Lundgren
Göran Lundgren är Styrelseordförande i Uni-Light. Han har 
en MSc från KTH-Teknisk Fysik. Göran har över 40 års erfa-
renhet av affärsverksamheter i Europa. Under hans karriär har 
han bland annat varit VD för Arlandabanan, Vattenfall Dist-
ribution AB och Vattenfall Produktion AB. Göran Lundgren 
är styrelseordförande i ett flertal företag, bl.a. Solarus Sun-
power AB och i riskkapitalbolaget Sustainable Angels AB. 
Antal aktier i Uni-Light: 0.

Styrelse

Kontorsadress till styrelseledamöter 
och ledande befattningshavare

Samtliga styrelseledamöter kan nås via Bolagets kontor: 
A Uni-Light LED AB (publ) 
Birger Jarlsgatan 2, 5tr 
114 34 Stockholm 
E-mail: info@uni-lightled.com

Revisor

Bolagets revisor är Roy Eide, verksam partner vid Mazars SET, 
Mäster Samuelsg. 56, Stockholm, auktoriserad revisor och medlem 
i FAR. Valet av nuvarande revisor gäller fram tills nästa årsstämma. 
Roy var även revisor under det brutna räkenskapsåret som avsluta-
des den 30 april.

Mandatperiod

Bolagets styrelseledamöter valdes av årsstämman som hölls 
den 11 maj 2016. Uppdraget för samtliga styrelseledamöter gäller in-
till nästa årsstämma. En styrelseledamot äger när som helst rätt att 
frånträda sitt uppdrag. För granskning av bolagets årsredovisning 
samt räkenskaperna samt styrelsen och verkställande direktörens 
förvaltning, utses årligen revisor på ordinarie bolagsstämma för ti-
den intill nästkommande räkenskapsperiod. Vid årsstämman valdes 
Roy Eide till Bolagets revisor (se ovan) med Fredrik Nordström 
som revisorssuppleant, båda verksamma vid Mazars SET.

Ersättningar

Ersättning till Bolagets revisor utgår enligt löpande räkning.

Bolagets VD uppbär en månadslön om 80 000 kr inkluderande 
Bolagets kostnader för sociala avgifter, förutom avsättning till indi-
viduell tjänstepension med maximalt motsvarande 10% av utbetald 
lön. Avtalad ömsesidig uppsägningstid är 6 månader. Det föreligger 
inga avtal om förmåner för styrelseledamöter eller ledande befatt-
ningshavare efter det att uppdraget eller anställningen avslutats. 

För det brutna räkenskapsåret 2015/2016 har totalt 0 kr utbetalats i 
styrelsearvoden.

Övriga upplysningar

Det finns, förutom de Lock-Up avtal som tecknats för 12 månader 
framåt från första listningsdag, inga avtal som begränsar styrelse-
ledamots eller ledande befattningshavares rätt att överlåta värde-
papper i Uni-Light LED AB under viss tid. Därutöver har ingen i 
Uni-Light LED ABs ledning träffat någon överenskommelse med 
större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter enligt vil-
ken befattningshavaren valts in i Bolagets styrelse eller blivit an-
ställd i ledningen. 

Danny Zhou är ensam aktieägare i produktionsbolaget Shanghai 
Kingdom Electronic Technology Co. Ltd. Då Danny Zhou är 
verksam vid, samt huvudägare och styrelsemedlem i Bolaget finns 
en potentiell intressekonflikt mellan bolagen då Danny Zhou har 
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möjlighet att styra priserna samt marginalerna gentemot Bolaget 
i nuvarande produktionsavtal. I övrigt finns det inga potentiella 
intressekonflikter mellan Bolaget och någon i styrelsen eller led-
ningsgruppen.

Ingen i styrelsen har varit inblandad i konkurs, likvidation eller 
konkursförvaltning de senaste 5 åren utöver vad som framgår av 
den förteckning över tidigare engagemang de senaste 5 åren som 
redovisas på annan plats i detta memorandum. Ingen av styrelsens 
ledamöter eller ledande befattningshavare har dömts i bedrägerire-
laterade mål eller har belagts med näringsförbud. Det finns inga i 
lag eller förordning bemyndigade myndigheters (däribland godkän-
da yrkessammanslutningars) anklagelser och/eller sanktioner mot 
dessa personer, och inga av dessa personer har av domstol förbjudits 
att ingå i förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha 
ledande eller övergripande funktioner i företag.

Styrelsens arbetsformer

Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning. Verk-
ställande direktörens arbete regleras genom instruktioner för VD. 
Såväl arbetsordning som instruktioner fastställs årligen av Bolagets 
styrelse. Frågor som rör revisions- och ersättningsfrågor beslutas di-
rekt av Bolagets styrelse. Bolaget är inte skyldigt att följa svensk kod 
för bolagsstyrning och har heller inte frivilligt förpliktigat sig att 
följa denna. Samtliga styrelseledamöter är valda för tiden intill nästa 
årsstämma. En styrelseledamot äger rätt att när som helst frånträda 
sitt uppdrag.

Intressen av emissionens utfall

Flertalet av styrelsens ledamöter är direkt och/eller indirekt ak-
tieägare i Bolaget och har såsom aktieägare intresse av att Bolaget 
tillförs kapital genom föreliggande nyemission. VD uppbär såsom 
anställd lön i Bolaget. Några övriga ekonomiska eller andra relevan-
ta intressen föreligger inte.

Förestående listning av Bolagets aktie

Styrelsen för Uni-Light LED AB har beslutat om att ansöka om 
anslutning av bolagets aktie hos NGM Nordic MTF under kort-
namnet ULED MTF. Första listningsdag kommer preliminärt att 
vara i mitten av juli 2016, under förutsättning av godkännande för 
upptagande av handel från NGM Nordic. ISIN-kod hos Euroclear 
för Uni-Light LED AB-aktien är SE0008405799. Teckningsoptio-
nerna, TO1 och TO2, avses även de att av listas under deras resp. 
löptid, TO1 med ISIN-kod  SE0008405807. TO2 kommer att erhål-
la ISIN-kod SE0008405815.

Handel med Bolagets aktie

Listning med ägarspridning görs mot bakgrund av de ansatser till 
internationell försäljning som påbörjats och de bättre möjligheter 
till framtida finansiering som en listning innebär. Därtill den ökade 
synlighet som uppnås via en listning, vilket kan innebära bättre för-
utsättningar för att nå fram till eftersträvade samarbetsavtal med ak-
tör/aktörer inom distributionsledet. Samtliga Uni-Light LED ABs 
aktier kommer att tas upp till handel på Nordic MTF givet att Bo-
laget uppfyller de krav som gäller för NGM Nordic MTF. Nordic 
MTF:s spridningskrav innebär ett krav på erforderligt antal aktie-
ägare (ca 300 st) som vardera innehar Uni-Light LED AB-aktier 
motsvarande ett underliggande värde om SEK 5 000 vid tillfället för 
upptagande till handel, samt att minst 10% av antalet aktier anses 
vara i allmän ägo vid tillfället för upptagande till handel. Upptagan-
de till handel av Bolagets aktier på Nordic MTF är således beroende 
av att Bolaget tillförs ytterligare aktieägare. Eventuell första dag för 
handel med Uni-Light LED ABs aktie på Nordic MTF bedöms bli 
i mitten av juli 2016. 

Befintliga aktieägare i Uni-Light LED AB behöver inte vidta några 
åtgärder med anledning av ett eventuellt upptagande till handel av 
Bolagets aktier på NGM Nordic MTF.
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Pågående och avslutade uppdrag från 2011 och framåt

Björn Naumburg
Företag Funktion Fr.o.m T.om

Unilight Ledlampor i Sverige AB, 556900-0366 Ledamot 2012-09-06

A Unilight LED AB, 556988-9834 VD 2014-11-04

Göran Lundgren
Företag Funktion Fr.o.m T.om

Vattenfall Research and Development AB, 556390-5891 Ledamot 2008-07-30 2011-08-25

Solarus Sunpower Holding AB, 556715-6145 Ordförande 2013-02-25

Vattenfall Biomass Liberia AB, 556809-8809 Ordförande 2010-06-07 2012-05-18

Efficax Energy AB, 556854-6229 Ordförande 2014-05-19

Solarus Sunpower Sweden AB, 556984-6453 Ordförande 2014-11-24

A Unilight LED AB, 556988-9834 Ledamot 2015-01-14 2016-05-09

Ordförande 2016-05-10

Håkan Fritz
Företag Funktion Fr.o.m T.om

Assessio Sverige AB, 556047-4255 Ledamot 2007-02-03 2012-09-05

Assessio Assignment AB, 55556483-5725 Ledamot 2006-09-16 2012-09-05

Assessio International AB, 556504-0010 VD 2006-07-11 2012-09-05

Onoterat AB, 556578-5622 VD 2014-04-29 2014-08-29

Onoterat Kapital AB, 556579-2909 Ledamot 2014-06-26 2014-09-10

Onoterat Listan AB, 556616-2250 Ledamot 2014-06-23 2014-09-10

Next Focus HR AB, 556616-4132 VD 2001-10-01

Onoterat Tjänster AB, 556634-8206 Ledamot 2014-06-26 2014-09-10

Roi Rekrytering Sverige AB, 556742-3248 Ledamot 2016-01-20

Assessio Psychometrics AB, 556804-3367 Suppleant 2010-09-22 2012-09-05

Winners Choice AB, 556970-6988 Ledamot/VD/Ordf. 2014-05-06

A Unilight LED AB, 556988-9834 Ledamot 2015-01-14

Chip Akins
Företag Funktion Fr.o.m T.om

Akins Enterprises VD/Ordförande 2005-01-01

A Unilight LED AB, 556988-9834 Ordförande 2015-01-14 2016-05-11

Ledamot 2015-01-14

Danny Zhou
Företag Funktion Fr.o.m T.om

Shanghai Kingdom Electronic Technology Co., Ltd. VD 2011-11-01

Ordförande 2011-11-01 2015-03-01

Ledamot 2015-03-01

A Unilight LED AB, 556988-9834 Ledamot 2015-01-14

Uppdragsförteckning styrelse och 
ledande befattningshavare
Förteckningen nedan bygger på de uppgifter som finns registerade i Bolagsverkets näringslivsregister per 
den 19 april 2016 samt avser pågående samt avslutade uppdrag kompletterad med relevanta uppgifter som erhållits  
från respektive person. Position där slutdatum saknas avser ett pågående uppdrag.
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Legala frågor och övrig information
Bolaget
Bolagets firma är A Uni-Light LED AB (publ). Uni-Light LED 
AB är ett publikt aktiebolag som är bildat och registrerat i Sverige 
enligt svensk rätt med säte i Stockholms kommun, Stockholms län. 
Bolaget bildades den 24 oktober 2014 och registrerades av Bolags-
verket den 4 november 2014 under firma ”Aktieboken 8626 AB”. 
Nuvarande firma registrerades den 14 januari 2015. Bolagets associ-
ationsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Uni-Light LED 
ABs organisationsnummer är 556988-9834. Som framgår av bolags-
ordningen skall Bolagets verksamhet bestå i att designa, tillverka 
och sälja LED-ljuskällor samt därmed förenlig verksamhet. 

Bolagets verksamhet bedrivs från hyrda lokaler. Bolagets postadress 
är Uni-Light LED AB, Birger Jarlsgatan 2, 114 34 Stockholm

Legal struktur
Uni-Light LED AB har inga dotterbolag och ingår därmed ej i en 
koncernstruktur.

Väsentliga avtal
Enligt styrelsens bedömning finns inget enskilt avtal som har av-
görande betydelse för Bolaget utifrån dess verksamhet och löpande 
drift. Uni-Light LED AB har ett viktigt samarbetsavtal gällande 
forskning och utveckling med Akins Engineering/Chip Akins 
(företagets CTO) och för produktion med Shanghai  Kingdom 
Electronic Technology (ansvarig Produktionschef i Kina). Avtalen 
garanterar fortsatt löpande FoU i laboratoriet i USA som är synner-
ligen välutrustat, också med kompetent personal, samt kostnadsef-
fektiv produktion. Produktionsavtalet minskar avsevärt risken för 
spridning av Bolagets applicerade tekniska lösningar. Avtalen kan 
sägas upp om skäl föreligger. Uni-Light LED AB har vidare distri-
butionsavtal med Uni-Lightled LTD för Storbritannien samt med 
Uni-Light Ledlampor i Sverige AB. I det senare är Bolaget är del-
ägare med 40%. Bolaget har ett provisionsavtal med Bromanco AB 
om ev. design av drivdon för det japanska företaget IWASAKI. Bo-
lagets patent beskrivs närmare på sidan 24.

Tvister
Det finns inga pågående rättsliga processer eller skiljeförfaranden 
som har haft eller kan antas komma att få icke oväsentlig ekono-
misk betydelse för Uni-Light LED AB. Styrelsen känner ej heller 
till omständigheter som skulle kunna tyda på att rättsliga processer 
mot Bolaget är under uppsegling.

Försäkring
Styrelsen bedömer att Bolaget har tillfredsställande försäkrings-
skydd för verksamheten.

Transaktioner med närstående
Uni-Light LED AB har inte lämnat lån, garantier eller borgensför-
bindelser till eller till förmån för några styrelseledamöter, ledande 
befattningshavare eller revisorer i Bolaget. Ingen av ovan nämnda 

personer har haft någon affärstransaktion med Uni-Light LED AB 
som är eller var ovanlig till sin karaktär under innevarande eller 
föregående räkenskapsår.

Handlingar som införlivas genom hänvisning 
och hålls tillgängliga för inspektion
Uni-Light LED ABs årsredovisning för det första  verksamhetsåret: 
december 2014 - 30 april, 2016 införlivas i detta Memorandum ge-
nom hänvisning, och finns tillgänglig för inspektion under Memo-
randumets giltighetstid i pappersform på Bolagets kontor på Birger 
Jarlsgatan 2, 114 34 Stockholm. Ovanstående rapport samt ytter-
ligare information om Bolaget finns även tillgänglig på Bolagets 
hemsida www.uni-lightled.com.

Bolagsstämma
Bolagsstämman är Bolagets högsta beslutande organ. Årsstämma 
ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På års-
stämman fastställs balans- och resultaträkningar, beslutas om dis-
position av Bolagets resultat, fattas beslut om ansvarsfrihet, väljs 
styrelse och i förekommande fall revisorer och fastställs deras res-
pektive arvoden samt behandlas andra lagstadgade ärenden. 

Uni-Light LED AB offentliggör tid och plats för årsstämman så 
snart styrelsen fattat beslut därom. Aktieägare som är införd i eget 
namn i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda ak-
tieboken på avstämningsdagen och som har anmält deltagande i 
tid har rätt att delta i bolagsstämma och rösta för sitt aktieinnehav. 
Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma skall ske genom 
kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets hemsida. 
Meddelande om att kallelse utfärdas skall dessutom annonseras i 
Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma 
där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas 
skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kal-
lelse till annan årsstämma eller extra bolagsstämma skall utfärdas 
tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Utdelning, utdelningspolicy
Rätt till utdelning tillfaller den som på avstämningsdagen för beslu-
tande bolagsstämma är registrerade som aktieägare i Bolaget. Det 
föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden 
för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning av eventuell 
vinstutdelning är avsedd att ske via Euroclear Sweden AB på sam-
ma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. Fordran på vinstut-
delning preskriberas efter tio år. Utdelning tillfaller Bolaget efter 
preskription. Bolaget har ännu inte fastställt någon utdelningspo-
licy då uppbyggnad av verksamheten har prioritet fram tills högre 
lönsamhet uppnås. Det är styrelsens ambition att föreslå en lämplig 
utdelningspolicy så snart det bedöms som lämpligt.

Kommande rapporttillfällen 
Halvårsrapport 1/5 - 30/10 2016: 15/11 2016 
Bokslutskommuniké 2016: 15/2 2017
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Aktiekapital och ägarförhållanden

Aktien
Aktierna har upprättats enligt svensk rätt och är denominerade 
i svenska kronor. Endast ett aktieslag förekommer. Aktien är ut-
ställd på innehavare och aktieboken förs elektroniskt av Euroclear 
Sweden.

Aktiekapital
I Bolaget finns före föreliggande nyemission 2 034 320 aktier med 
ett kvotvärde om 0,25 kronor. Aktiekapitalet uppgår vid samma tid-
punkt till 508 580 kronor.

Teckningsoptioner
Förutom de teckningsoptioner som utgör en del av detta erbjudan-
de föreligger ett utestående teckningsoptionsprogram för ledande 
befattningshavare eller personal. Detta beslutades vid årsstäm-
man 2016 och omfattar upp till 230 000 aktier, att vederlagsfritt 
fördelas till nämnda personers respektive tillhörigt registrerat bolag. 
Löptiden är till den 30 juni 2018 och varje option ger rätt att för-
värva en aktie för 10,30 kr. Under antagande om fulltecknat före-
liggande erbjudande innebär det en utspädning på upp till ca 6%. 
Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista senast 

den 30 juni 2016. Styrelsen äger emellertid rätt att förlänga teck-
ningstiden.

Principiellt har styrelsen enats om att den eller de personer, avlönad 
eller inte avlönad och som bidragit eller förväntas bidraga med sär-
skild inverkan på resultatet  skall ges rätten att genom egna bolag 
teckna optioner inom ramen för angiven volym samt att aktier kan 
tecknas genom apport, kvittning eller kontanter. Styrelsen bedömer 
att 2/3 kommer att få tecknas av styrelsemedlemmar och 1/3 utanför 
styrelsen, det senare för att stimulera till en stärkt försäljning, också 
av individer, idag inte direkt knutna till företaget.  Skulle styrelsen 
inte vara enig kommer frågan att hänvisas till Bolagsstämma som 
skall besluta enligt Bolagsordningens bestämmelser.

För fullständiga villkor avseende de teckningsoptioner som utgör 
en del av detta erbjudande, se sidorna 43-54.

Aktiekapitalets utveckling
Nedanstående tabell visar aktiekapitalets utveckling sedan Bolagets 
bildande.

Registrerings-
datum

Aktiekapital Ackumulerat 
aktiekapital

Antal 
aktier

Ackumulerat 
antal aktier

Kvotvärde 
(SEK)

Bolagets bildande 2014-11-04 50 000,00 50 000,00 500 500 100,000

Split 2014-11-18 50 000,00 99 500 100 000 0,500

Nyemission 2016-05-17 858,00 50 858,00 1 716 101 716 0,500

Split 20:1 2016-05-30 50 858,00 1 983 462 2 034 320 0,025

Fondemission 2016-05-30 457 722,00 508 580,00 2 034 320 0,250

Föreliggande erbjudande* 411 392,50 919 972,50 1 645 570 3 679 890 0,250

* Under förutsättning av fulltecknat erbjudande, exklusive eventuell övertilldelning. Erbjudandet avser units och beskrivs närmare på sidan 5.

Handel med Uni-Light LED AB-aktien
Uni-Light LED AB avser att ansöka om listning av Bolagets aktie 
vid NGM Nordic MTF så snart som möjligt efter emissionens ge-
nomförande. Första listningsdag vid NGM Nordic MTF planeras 
till mitten av juli (förutsatt godkänd ansökan om upptagande till 
handel). Även de båda serierna teckningsoptioner som utges i sam-
band med föreliggande erbjudande avses att listas under deras res-
pektive löptid.

Bemyndiganden
Vid årsstämman den 11 maj 2016 bemyndigades styrelsen att inom 
de begränsningar som bolagsordningen utgör nyemittera aktier och 
teckningsoptioner, både med och utan företrädesrätt. Om emission 
beslutas utan företrädesrätt skall emissionen genomföras till mark-
nadsmässiga villkor. Vederlag för teckning skall i förekommande fall 
kunna erläggas även via kvittning mot annan fordran, eller via even-
tuell apportegendom som bedöms vara till nytta för Bolaget. Be-
myndigandet gäller fram till nästa årsstämma. Föreliggande nyemis-
sion genomförs enligt styrelsebeslut i kraft av detta bemyndigande. 
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Kapitalstruktur och ägarbild

Bolaget har hittills finansierats med nyemissioner om ca 4,6 Mkr 
och bidrag samt vissa försäljningsintäkter där den senaste ge-
nomförda emissionen skedde december 2015 då Bolaget tog in ca 
275 000 kr till en kurs motsvarande ca 10 kr/aktie. Kvotvärde per 
aktie är för närvarande 0,25 kr.  Totala antalet utestående aktier upp-
går till 2 034 320 st. 

Bolaget har i dagsläget totalt 12 aktieägare. Dessa ägare i bolaget 
framgår av nedanstående uppställning:

Ägarförteckning, Uni-Light LED AB (endast ett aktieslag finns)

Nuvarande  
aktieägare

Antal 
aktier

Ägar-   
andel

Ägarandelar  
efter emis-

sionen*

Chip Akins 600 000 29,49% 16,30%

Danny Zhou 486 000 23,89% 13,21%

Björn Naumburg 360 000 17,70% 9,78%

Ola Baalack 240 000 11,80% 6,52%

Next Focus HR AB 108 600 5,34% 2,95%

Magnus Ahnme 106 600 5,24% 2,90%

Apple Xu 80 800 3,97% 2,20%

Robin Abeyesinhe 24 240 1,19% 0,66%

Anders Bodin 11 040 0,54% 0,30%

Industriell Elektronik 
AB

8 040 0,40% 0,22%

Anders Mellberg 6 000 0,29% 0,16%

Per-Olof Nilsson 3 000 0,15% 0,08%

Summa 2 034 320 100,00% 55,28%

Föreliggande emission:

Nytillkommande ägare 1 645 570 44,72%

Summa 3 679 890 100,00%

* Under antagande om full teckning, oaktat ev. övertilldelning

 
Burnrate under 2015 har legat på i snitt ca 0,1 MSEK/mån. 2016 
räknar Bolaget med att den ökar till ca 600 000 SEK/mån i ge-
nomsnitt, bl.a. pga att organisationen dels  avlönar sin personal 
dels växer med ytterligare anställda och gör en kraftig internationell 
kommersiell insats. 

Emissionsgaranti och 
teckningsförbindelser

Denna nyemission är garanterad upp till till fulla emissionsbelop-
pet om ca 13,0 MKr. Detta har uppnåtts genom syndikering av ett 
konsortium bestående av utomstående företag och privatpersoner 
vilka förbundit sig att teckna för upp till 13,0 Mkr av den del av 
emissionen som eventuellt inte tecknas av allmänheten eller be-
fintliga aktieägare. Emissionsgarantierna har ej säkerställts genom 
panter eller deposition av medel.

Ersättning till garanterna för lämnade garantier är  10% av det ga-
ranterade beloppet, motsvarande totalt cirka  1,3 Mkr, och regle-
ras kontant efter emissionens avslutande, alternativt med 12 % vid 
kvittning mot nyutgivna units. Garanternas åtagande begränsas 
till deras relativa andel av det totalt garanterade beloppet. Adress 
till samordnare av garantikonsortiet är: G&W Fondkommission, 
Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm, info@gwkapital.se.
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Bolagsordning
A Uni-Light LED AB, 556988-9834

§ 1 Firma / Company name
Bolagets firma är A Uni-Light LED AB (publ).

The company name is A Uni-Light LED AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte / registered head office
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

The registered head office of the company is in the municipality of 
Stockholm, Stockholm county.

§ 3 Verksamhet / Objects of the company
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara; att designa, tillverka och 
sälja LED-ljuskällor, liksom att idka därmed förenlig verksamhet.

The objects of the company shall be; to carry on business of design, 
production and sale of LED lights as well as carry on business in consis-
tency with that.

§ 4 Aktiekapital / Share capital
Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr.

The share capital shall be not less than SEK 500 000 and not more than 
SEK 2,000,000.

§ 5 Antal Aktier / Amount of shares
Antalet aktier skall uppgå till lägst 2 000 000 och högst 8 000 000.

The amount of shares shall be not less than 2,000,000 and not more 
than 8,000,000.

§ 6 Styrelse och revisorer / Board of directors and company 
auditors
Styrelsen består av 3 – 10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Bola-
get skall ha 1 – 2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett 
registrerat revisionsbolag.

The board of directors shall consist of 3 – 10 members with a maximum 
of 10 deputy members. The company shall have 1 – 2 auditors, with not 
more than 2 deputy auditors, or a registered auditing company.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma / Convening of shareholders’ 
meeting
Kallelse till årsstämma samt extra bolagsstämma där fråga om änd-
ring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidi-
gast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse 
till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och 
senast två veckor före bolagsstämman. Kallelse till bolagsstämma 
skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på 
bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska 
Dagbladet.

Notice of shareholders’ meetings and extraordinary shareholders’ me-
etings at which matters regarding amendments to the articles of as-
sociation shall be issued not earlier than six weeks and not later than 
four weeks before prior to the shareholders’ meeting. Notice of other 
extraordinary shareholders’ meetings shall be issued not earlier than six 
weeks and not later than two weeks prior to the shareholders’ meeting. 
Notice of shareholders’ meetings shall be published in Post- och Inrikes 
Tidningar and at the Company’s website. Information that notice has 
been made shall be published in Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen 
som aktieägare i sådan utskrift och annan framställning av hela 
aktieboken som avses i 7 kap 28 § tredje stycket aktiebolagslagen 
(2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels 
anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl 16.00 den dag som anges 
i kallelse till stämman. Sistnämnda dag får inte vara lördag, söndag, 
nyårsafton, midsommarafton, julafton eller annan allmän helgdag 
och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Shareholders who want to participate in shareholders’ meetings, shall be 
listed in such print-outs or other representation of the entire sharehol-
ders’ register as stated in the Swedish Companies Act (2005:551), chap-
ter 7 section 28 paragraph 3 concerning the circumstances five weekdays 
prior to the meeting, as well as notify the company not later than 4.00 
pm (CET) the day which is specified in the notice to the meeting.  The 
last mentioned day may not be a Saturday, Sunday, New Years Eve, 
Midsummer Eve, Christmas Eve or other public holiday and not fall 
earlier than the fifth weekday prior to the meeting. 

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, 
dock endast om aktieägare anmält detta enligt föregående stycke. 

Shareholders may bring up to two counsels at shareholders’ meetings 
only if the shareholder is giving notice of the number of counsels to the 
company in accordance with the previous paragraph. 

§ 8 Årsstämma / Annual general shareholders’ meeting
Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets ut-
gång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma. 

1. Val av ordförande vid stämman;

2. Upprättande och godkännande av röstlängd;

3. Val av en eller två justeringsmän;

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

5. Godkännande av dagordning;

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse 
samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernre-
visionsberättelse;
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7. Beslut

a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, 
i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernba-
lansräkning

b. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fast-
ställda balansräkningen,

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direk-
tör när sådan förekommer;

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;

9. Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer eller revisionsbo-
lag samt eventuella suppleanter;

10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagsla-
gen eller bolagsordningen.

An annual general shareholders’ meeting shall be held once yearly 
within 6 months from the end of the financial year.

The following matters shall be dealt with at the annual general share-
holders meeting:

1. Election of a chairman at the meeting;

2. Preparation and approval of the voting list;

3. Election of one or two persons to attest to the correctness of 
the minutes;

4. Question as to whether the meeting has been duly convened;

5. Approval of the Agenda;

6. Presentation of the annual statement of accounts and the audi-
tor's report and, if applicable group financial statement and the 
group auditor’s report;

7. Resolution

a. in respect of the profit and loss statement and the balance she-
et, and, if applicable profit and loss statement and the balance 
sheet for the group,

b. appropriation of the company’s profit or loss according to the 
adopted balance sheet,

c. the director’s and the managing director’s discharge from lia-
bility if such a person is appointed;

8. Resolution in respect of the fees of the board of directors and 
the auditors;

9. Election of the board of directors, chairman of the board, audi-
tors and possible deputy auditors;

10. Other matter, which is to be considered by the meeting accor-
ding to the Companies Act or the articles of association to have 
been properly submitted to the shareholders’ meeting.

§ 9 Räkenskapsår / Financial year
Bolagets räkenskapsår skall vara 0101- 1231.

The company’s financial year shall be 0101-1231.

10 § Avstämningsförbehåll/Central securities depository clause
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt 
lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

The company’s shares shall be registered in a securities register in accor-
dance with the Financial instruments accounts act (1998:1479).
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Skattefrågor i Sverige

Nedanstående sammanfattning av vissa svenska skatteregler är 
baserad på nu gällande lagstiftning. Sammanfattningen är endast 
avsedd som allmän information för innehavare av aktier och teck-
ningsrätter som är obegränsat skattskyldiga i Sverige om inte annat 
anges. Redogörelsen är inte avsedd att vara uttömmande och be-
handlar exempelvis inte situationer där värdepapper innehas som 
lagertillgång i näringsverksamhet eller av handelsbolag. Vidare be-
handlas inte de särskilda regler som kan bli tillämpliga på innehav i 
bolag som har varit fåmansföretag. Inte heller behandlas de särskil-
da lättnadsregler som i vissa fall är tillämpliga på utdelningar och 
kapitalvinster på aktier i onoterade bolag. Varje aktieägare bör där-
för inhämta råd från skatteexpertis avseende sin specifika situation.

Kapitalvinst/-förlust
För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige be-
skattas kapitalinkomster såsom räntor, utdelningar och kapitalvin-
ster i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i inkomstslaget kapital 
är 30 procent. Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas sepa-
rat för varje värdepappersslag, varvid omkostnadsbeloppet för samt-
liga avyttrade värdepapper av samma slag och sort läggs samman 
och beräknas gemensamt med tillämpning av den s.k. genomsnitts-
metoden. Det innebär att det genomsnittliga omkostnadsbeloppet 
på innehavda aktier i Uni-Light LED AB normalt påverkas om 
teckningsrätter utnyttjas för att förvärva ytterligare aktier av samma 
slag och sort. Schablonregeln, som innebär att omkostnadsbelop-
pet alternativt får bestämmas till 20 procent av nettoförsäljnings-
intäkten, får användas vid avyttring av marknadsnoterade aktier. 
Aktierna i Uni-Light LED AB handlas på NGM Nordic MTF och 
klassificeras därmed ur skatterättslig synpunkt som marknadsno-
terade. Även teckningsrätterna till förvärv av nya aktier avses att 
marknadsnoteras.

Fysiska personer
Kapitalförlust på aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter 
(aktiebeskattade värdepapper, t ex teckningsrätter och interims-
aktier) är fullt avdragsgill mot kapitalvinst samma år på marknads-
noterade eller o-noterade aktier och delägarrätter. Uppkommer 
underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten 
på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt. 
Skattereduktion medges med 30 procent av den del av underskottet 
som inte överstiger 100 TSEK och med 21 procent av resterande del. 
Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår. För fysiska 
personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige innehålls preli-
minär skatt på utdelningar med 30 procent.

Juridiska personer
Hos aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive kapitalvinster, i 
inkomstslaget näringsverksamhet med 22 procent skatt. För aktie-
bolag medges avdrag för kapitalförlust på aktier och andra delägar-
rätter som innehas som kapitalplacering endast mot kapitalvinst på 
delägarrätter. Kapitalförlust som inte har kunnat utnyttjas under 
ett visst år, får dras av mot kapitalvinst på delägarrätter under efter-

följande beskattningsår utan begränsning i tiden. Särskilda regler 
gäller för vissa speciella företagskategorier.

Utnyttjande av erhållen teckningsrätt
Om innehavare av aktier i Uni-Light LED AB utnyttjar erhållna 
teckningsrätter för förvärv av nya aktier utlöses ingen beskattning. 
Anskaffningsutgiften för aktierna utgörs av emissionskursen. Vid 
en avyttring av aktierna kommer aktieägarens omkostnadsbelopp 
för samtliga aktier av samma slag och sort att läggas samman och 
beräknas gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. In-
terimsaktier, s.k. BTA och vanliga aktier anses inte vara av samma 
slag och sort förrän beslutet om nyemission har registrerats.

Avyttring av erhållen teckningsrätt
Aktieägare som inte önskar utnyttja sin företrädesrätt att deltaga i 
nyemissionen kan avyttra sina teckningsrätter. Skattepliktig kapi-
talvinst ska då beräknas. För teckningsrätter som grundas på inne-
hav av aktier i Bolaget är anskaffningsutgiften noll. Schablonregeln 
får inte användas för att bestämma omkostnadsbeloppet i detta 
fall. Hela försäljningsintäkten minskad med utgifter för avyttring 
ska således tas upp till beskattning. Anskaffningsutgiften för de ur-
sprungliga aktierna påverkas inte.

Behandling av förvärvad teckningsrätt m.m.
För den som köper eller på liknande sätt förvärvar teckningsrätter i 
Uni-Light LED AB utgör vederlaget anskaffningsutgiften för dessa. 
Utnyttjande av teckningsrätterna för teckning av aktier utlöser ing-
en beskattning. Teckningsrätternas omkostnadsbelopp ska medräk-
nas vid beräkning av aktiernas omkostnadsbelopp. Avyttras istället 
teckningsrätterna utlöses kapitalvinstbeskattning. Omkostnadsbe-
loppet för teckningsrätterna beräknas enligt genomsnittsmetoden. 
Schablonregeln får användas för att bestämma omkostnadsbeloppet 
för marknadsnoterade teckningsrätter som förvärvats på nu angivet 
sätt.

Beskattning av utdelning
För fysiska personer och dödsbon är skattesatsen 30 procent på 
utdelning från marknadsnoterade bolag. Preliminärt skatteavdrag 
om 30 procent skall göras av den som betalar ut utdelningen till fy-
sisk person eller dödsbo, vilket för Bolagets del är Euroclear Sweden 
AB. För juridiska personer, utom dödsbon, är skattesatsen 22 pro-
cent. För vissa juridiska personer gäller särskilda regler. För aktie-
bolag och ekonomiska föreningar är utdelning på näringsbetingat 
innehav under vissa förutsättningar skattefri.

Investeringssparkonto
Den 1 januari 2012 infördes möjligheten att direktäga finansiella in-
strument via investeringssparkonto (ISK). På finansiella instrument 
som ägs via ett investeringssparkonto sker ingen beskattning baserat 
på eventuell kapitalvinst vid försäljning av tillgångarna. Istället sker 
beskattning genom schablonbeskattning av de tillgångar som finns 
på investeringssparkontot, oavsett om tillgångarna ökat eller mins-
kat under året. Skatten på ett investeringssparkonto beräknas uti-
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från ett så kallat kapitalunderlag. Kapitalunderlaget beräknas varje 
år och är en fjärdedel av summan av:

1. Värdet på tillgångarna vid ingången av varje kvartal;

2. Belopp som betalats till investeringssparkontot under året:

3. Värdet på finansiella instrument som förs över till investerings-
sparkontot under året; och

4. Värdet av finansiella instrument som förs över från någon an-
nans investeringssparkonto under året.

Kapitalunderlaget multipliceras ned en räntefaktor, som utgörs av 
statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret. Re-
sultatet blir den beräknade schablonintäkten. Denna kommer att 
förtryckas i deklarationen och tas upp som inkomst av kapital. På 
denna schablonintäkt av kapital uttages skatt på motsvarande en 
skattesats på 30 procent. Det är dock möjligt att kvitta en schablon-
intäkt mot en ränteutgift som redovisas i samma deklaration eller 
mot 70 procent av en kapitalförlust på andra aktier eller värdepap-
per. Observera att investering via investeringssparkonto inte ger rätt 
att ansöka om det nya investeraravdraget (se nedan).

Kapitalförsäkring
Fysiska personer kan inneha aktier och andra delägarrätter via kapi-
talförsäkring, varvid ett försäkringsbolag står registrerat som ägare 
till de aktuella finansiella instrumenten. De instrument som ägs 
via en kapitalförsäkring blir inte föremål för beskattning baserat 
på eventuell kapitalvinst vid försäljning av tillgångarna. Istället ske 
beskattning genom schablonbeskattning av de tillgångar som finns 
i kapitalförsäkringen, oavsett om tillgångarna ökat eller minskat i 
värde under året.

Beskattningen av en kapitalförsäkring beräknas utifrån ett så kallat 
kapitalunderlag. Kapitalunderlaget beräknas varje år och är sum-
man av:

1. Värdet av tillgångarna vid årets ingång;

2. Värdet av inbetalda premier under första halvåret; och

3. Hälften av värdet av inbetalda premier under första halvåret.

Kapitalunderlaget multipliceras med en räntefaktor, som är statslå-
neräntan den 30 november året före beskattningsåret. På det fram-
räknade resultatet betalas avkastningsskatt med 30 procent, vilken 
innehålls av försäkringsbolaget. Den schablonmässiga avkastningen 
som uppstår i en kapitalförsäkring får inte kvittas mot förluster och 
utgifter i inkomstslaget kapital. Observera att investering via kapi-
talförsäkring inte ger rätt att ansöka om det nya investeraravdraget 
(se nedan).

Investeraravdrag
Den 1 december 2013 infördes ett investeraravdrag i skattelagstift-
ningen i syfte att stödja kapitalförsörjningen i mindre företag. 
Investeraravdraget innebär att fysiska personer kan göra avdrag 
med 50 procent i inkomstslaget kapital av det investerade beloppet 
i ett företag. För varje enskild fysisk person gäller dock att inves-
teraravdrag kan ges för upp till högst 1,3 Mkr per år i maximalt 
investerat belopp. 

Totalt för alla fysiska personer i ett visst bolag gäller ett takbelopp 
på högst om 20 Mkr per år i investerat kapital för att ge upphov till 
investeraravdrag. I den mån det sammanlagda investerade beloppet 
av fysiska personer i ett visst företag överstiger 20 Mkr under ett 
visst år, kommer investeraravdraget att reduceras proportionellt för 
varje investerare.

För att kunna erhålla avdraget gäller bland annat:

 ཛྷ Du ska ha betalat andelarna kontant och inneha dem vid utgång-
en av betalningsåret. Om förvärvaren har avlidit gäller detsamma 
för dennes dödsbo.

 ཛྷ Det ska vara fråga om ett svenskt aktiebolag. Du kan även få 
avdrag för andelar i motsvarande utländska bolag som har fast 
driftställe i Sverige, om det hör hemma i en stat inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet eller i en stat med vilken Sverige 
har ingått ett skatteavtal som innehåller en artikel om informa-
tionsutbyte.

 ཛྷ Företaget ska uteslutande, eller så gott som uteslutande, bedriva 
rörelse. Det kan således inte enbart förvalta värdepapper.

 ཛྷ Företaget får inte vara verksamt inom varvs-, kol- eller stålindu-
strin.

 ཛྷ Företaget ska ha ett löneunderlag om minst 300 000 kronor.

 ཛྷ Företaget får inte vara i ekonomiska svårigheter.

 ཛྷ Du får inte ha tagit emot någon värdeöverföring, till exempel 
utdelning, från företaget överstigande ett visst jämförelsebelopp 
under betalningsåret eller under de två åren närmast före betal-
ningsåret.

 ཛྷ Företaget får under betalningsåret eller under de två åren närmast 
före betalningsåret inte ha genomfört vissa interna förvärv.

 ཛྷ Du är skattskyldig i Sverige för kapitalvinsten på andelarna.

 ཛྷ Medelantalet anställda och delägare som under betalningsåret 
har arbetat i företaget är lägre än 50 och

 ཛྷ Företagets nettoomsättning under betalningsåret, eller balans-
omslutning för samma år, uppgår till högst 80 miljoner kronor.
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Du får inte göra något investeraravdrag om du (eller någon närstå-
ende) äger eller har ägt andelar i det företag som du förvärvar ande-
lar i. Det gäller om du har ägt andelar i företaget någon gång under 
perioden den 1 januari två år före beskattningsåret fram till det da-
tum då du förvärvar andelarna. Det gäller oavsett om du äger/ägde 
andelarna direkt eller indirekt och det gäller även om du äger/ägde 
andelar i ett annat företag inom samma koncern.

Den nya bestämmelsen börjar gälla den 1 januari 2016 och tillämpas 
första gången på förvärv av andelar som sker efter den 31 december 
2015.

Varje investerare råds att själv sätta sig in i gällande regler och det 
senaste som kommunicerats av Skatteverket om denna avdragsmöj-
lighet.

Aktieägare som är begränsat 
skattskyldiga i Sverige m.m.
Innehavare av aktier som är begränsat skattskyldiga i Sverige och 
som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige beskat-
tas normalt inte i Sverige för kapitalvinster vid avyttring av aktier. 
Innehavare av aktier kan dock bli föremål för beskattning i sin hem-
viststat. Enligt en särskild regel kan fysiska personer som är begrän-
sat skattskyldiga i Sverige bli föremål för kapitalvinstbeskattning i 
Sverige vid avyttring av bl a svenska aktier om de vid något tillfälle 
under de tio kalenderår som närmast föregått det kalenderår då av-
yttringen ägde rum varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige. 
Tillämpligheten av denna regel är dock i flera fall begränsad genom 
skatteavtal som Sverige ingått med andra länder. För aktieägare som 
inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår normalt svensk 
kupongskatt på all utdelning från svenska aktiebolag med 30 pro-
cent. Denna skattesats är dock i allmänhet reducerad genom skat-
teavtal som Sverige har ingått med andra länder för undvikande av 
dubbelbeskattning. Avdraget för kupongskatt verkställs normalt av 
Euroclear Sweden AB eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, 
av förvaltaren.

Adress
Uni-Light LED AB (publ) 
Birger Jarlsgatan 2,  
114 34 Stockholm
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Appendix I - Optionsvillkor (TO1)
VILLKOR FÖR  A UNI-LIGHT LED AB:S OPTIONSRÄTTER 2016, SERIE 1 (TO1) 

§ 1 Definitioner
I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd 
som anges nedan:
aktie Stamaktie i bolaget

banken är det kontoförande institut vilket även har 
tillstånd att agera emissionsinstitut och som 
Bolaget vid var tid utsett att handha adminis-
tration av optionsrätterna enligt dessa villkor

bankdag dag i Sverige som inte är söndag eller annan 
allmän helgdag eller som beträffande betal-
ning av skuldebrev inte är likställd med all-
män helgdag i Sverige

bolaget A Uni-Light LED AB (publ),  
org nr; 556988-9834.

kontoförande 
institut

bank eller annan som medgetts rätt att vara 
kontoförande institut enligt Lagen (1998:1479) 
om kontoföring av finansiella instrument och 
hos vilken Optionsinnehavare öppnat konto 
avseende optionsrätt

optionsrätt teckningsoption, dvs rätt att teckna nya sta-
maktier i bolaget mot betalning i pengar en-
ligt dessa villkor

teckning sådan nyteckning av aktier i bolaget, som av-
ses i 14 kap aktiebolagslagen

teckningskurs den kurs till vilken teckning av nya stamakti-
er med utnyttjande av optionsrätt kan ske

Euroclear Euroclear AB (f.d. VPC AB)

VP-konto Värdepapperskonto (hos Euroclear) enligt la-
gen (1998:1479) om kontoföring av finansiella 
instrument där respektive optionsinnehava-
res innehav av optionsrätter eller innehav av 
aktier förvärvade genom optionsrätt är regist-
rerat

§ 2 Optionsrätter och registrering
Antalet optionsrätter uppgår till högst 2 250 000 stycken av slaget 
TO1. Optionsrätterna skall för Optionsinnehavarens räkning re-
gistreras på VP-konto i ett avstämningsregister i enlighet med lagen 
(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, i följd varav 
inga värdepapper kommer att utges. Begäran om viss registrerings-
åtgärd avseende Optionsrätterna skall riktas till Banken eller annat 
Kontoförande institut.

§ 3 Teckning
Serie 1 (TO1)

Tre (3) teckningsoptioner av serie 1 (TO1) medför rätt att un-
der tiden från och med den 1 september 2017 t.o.m den 31 septem-
ber 2017 teckna en (1) stamaktie till priset 10,25 kr per aktie.

Som framgår av § 7 nedan kan omräkning av dels tecknings-
kursen, dels det antal nya aktier som varje optionsrätt berättigar till 
teckning av äga rum.

Vid anmälan om teckning skall för registreringsåtgärder ifylld 
anmälningssedel enligt fastställt formulär inges till Bolaget för vida-
rebefordran till Banken.

Inges inte anmälan om teckning inom i första stycket angiven 
tid, upphör all rätt enligt optionsrätterna att gälla.

Skulle bolaget fatta beslut om emission, skall, om tillämpligt, 
i beslutet om emissionen anges den senaste dag då anmälan om 
teckning skall ske för att medföra rätt att delta i emissionen. Vid 
anmälan om teckning efter sådan dag skall omräkning ske enligt 
§ 7 nedan.

§ 4 Införing i aktieboken
Efter teckning verkställs tilldelning genom att de nya Aktierna upp-
tas på Optionsinnehavares VP-konto såsom interimsaktier. Sedan 
registrering av Aktierna ägt rum hos Bolagsverket, blir registrering-
en av de nya Aktierna på VP-konto slutgiltig.

§ 5 Förvaltare coh förvaltarregistrering
Den som erhållit tillstånd enligt 5 kap. 14 § aktiebolagslagen att i 
stället för aktieägare införas i Bolagets aktiebok, äger rätt att regist-
reras på konto som innehavare. Sådan förvaltare skall betraktas som 
Optionsinnehavare vid tillämpning av dessa villkor.

§ 6 Utdelning på ny aktie
Aktie som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning 
första gången på den avstämningsdag för utdelning, som infaller 
närmast efter det att teckning verkställts.

§ 7 Omräkning i vissa fall
Följande skall gälla beträffande omräkning:
A. Genomför bolaget en fondemission, skall teckning, där anmälan 
om teckning görs på sådan tid att den inte kan verkställas senast på 
femte vardagen före bolagsstämma som beslutar om emissionen, 
verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktier, som till-
kommit på grund av teckning som verkställs efter emissionsbeslu-
tet, registreras interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär 
att de inte har rätt att deltaga i emissionen. Slutlig registrering på 
avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för emissio-
nen. 

Vid aktieteckning som verkställs efter beslutet om fondemission 
tillämpas en omräknad teckningskurs liksom ett omräknat antal 
aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna.

Omräkningen utföres av ett av bolaget utsett svenskt värdepap-
persinstitut eller auktoriserat revisionsbolag enligt följande formler:

omräknad 
teckningskurs =

föregående 
teckningskurs x antalet aktier före 

fondemissionen

antalet aktier efter fondemissionen

omräknat antal 
aktier som varje 
optionsrätt ger 
rätt att teckna =

föregående antal 
aktier, som varje 

optionsrätt ger rätt 
att teckna x antalet aktier i bolaget 

efter fondemissionen

antalet aktier i bolaget före fondemissionen
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Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade 
antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna fastställs av bo-
laget snarast möjligt efter bolagsstämmans beslut om fondemission 
men tillämpas först efter avstämningsdagen för emissionen.

B. Genomför bolaget en sammanläggning eller uppdelning av akti-
erna, skall mom. A. ovan äga motsvarande tillämpning, varvid som 
avstämningsdag skall anses den dag då sammanläggning respektive 
uppdelning, på bolagets begäran, sker hos Euroclear.

C. Genomför bolaget en nyemission – med företrädesrätt för aktie-
ägarna att teckna nya aktier mot kontant betalning – skall följande 
gälla beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie som 
tillkommit på grund av teckning med utnyttjande av optionsrätt:
1. Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolags-

stämmans godkännande eller med stöd av bolagsstämmans be-
myndigande, skall i beslutet om emissionen anges den senaste 
dag då aktieteckning skall vara verkställd för att aktie, som till-
kommit genom teckning med utnyttjande av optionsrätt, skall 
medföra rätt att deltaga i emissionen.

2. Beslutas emissionen av bolagsstämman, skall teckning – som på-
kallas på sådan tid att teckningen inte kan verkställas senast på 
femte vardagen före den bolagsstämma som beslutar om emis-
sionen – verkställas först sedan bolaget verkställt omräkning en-
ligt detta mom. C. tredje sista stycket.

Aktier, som tillkommit på grund av sådan teckning, registreras inte-
rimistiskt på  avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt 
att deltaga i emissionen.

Vid teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i 
nyemissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad tecknings-
kurs och ett omräknat antal aktier som belöper på varje optionsrätt. 
Omräkningen utföres av ett av bolaget utsett svenskt värdepapper-
sinstitut eller auktoriserat revisionsbolag enligt följande formler:

omräknad 
teckningskurs =

föregående 
teckningskurs x

aktiens genomsnittliga 
marknadskurs under 

den i emissionsbeslute t 
fastställda teckningstiden 
(aktiens genomsnittskurs)

aktiens genomsnittskurs ökad med det på 
grundval därav framräknade teoretiska värdet på 

teckningsrätten

omräknad teckning 
omräknat antal 
aktier som varje 

optionsrätt ger rätt 
att teckna skurs =

föregående tecknin 
föregående antal 
aktier, som varje 

optionsrätt ger rätt 
att teckna gskurs x

aktiens genomsnittskurs 
ökad med det på 
grundval därav 

framräknade teoretiska 
värdet på teckningsrätten

aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det 
för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medelta-
let av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för 
aktien vid handel på börs eller marknadsplats för finansiella instru-
ment. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som 
slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering 
av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen. 
Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande 
formel:

teckningsrättens 
värde =

det antal nya aktier 
som högst kan komma 

att utges enligt 
emissionsbeslutet x

aktiens 
genomsnittskurs - 

emissionskursen för 
den nya aktien

antalet aktier före emissionsbeslutet

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal 
aktier fastställs av bolaget två bankdagar efter teckningstidens ut-
gång och skall tillämpas vid aktieteckning som verkställs därefter. 

Under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat 
antal aktier fastställts, verkställs aktieteckning endast preliminärt, 
varvid det antal aktier som varje optionsrätt före omräkning be-
rättigar till teckning av upptas interimistiskt på avstämningskonto. 
Slutlig registrering på avstämningskontot sker sedan omräkning-
arna fastställts. Slutlig registrering i aktieboken sker sedan omräk-
ningarna fastställts.

D. Genomför bolaget – med företrädesrätt för aktieägarna och mot 
kontant betalning – en emission enligt 14 kap eller 15 kap. aktiebo-
lagslagen, skall beträffande rätten till deltagande i emissionen för 
aktie som utgivits vid teckning med utnyttjande av optionsrätt be-
stämmelserna i mom. C. ovan äga motsvarande tillämpning.

Vid aktieteckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagan-
de i emissionen inte  uppkommer tillämpas en omräknad tecknings-
kurs och ett omräknat antal aktier som belöper på varje optionsrätt. 
Omräkningen utföres av ett av bolaget utsett svenskt värdepappersin-
stitut eller auktoriserat revisionsbolag enligt följande formler:

omräknad 
teckningskurs =

föregående 
teckningskurs x

aktiens genomsnittliga 
marknadskurs under den i 

emissionsbeslutet fastställda 
teckningstiden (aktiens 

genomsnittskurs)

aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde

omräknat antal 
aktier som varje 
optionsrätt ger 
rätt att teckna =

föregående antal 
aktier som varje 

optionsrätt ger rätt 
att teckna x

aktiens genomsnittskurs 
ökad med 

teckningsrättens värde

aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom. C. 
ovan angivits.

Teckningsrättens värde skall anses motsvara genomsnittet av 
det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade med-
eltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen 
för teckningsrätterna vid handel på börs eller marknadsplats för 
finansiella instrument. I avsaknad av notering av betalkurs skall i 
stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. 
Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå 
i beräkningen.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat an-
tal aktier fastställs av bolaget två bankdagar efter teckningstidens 
utgång och skall tillämpas vid aktieteckning som verkställs därefter.

Vid aktieteckning som verkställs under tiden till dess att om-
räknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts, skall 
bestämmelserna i mom. C. sista stycket ovan äga motsvarande till-
lämpning.

E. Skulle bolaget i andra fall än som avses i mom. A.-D. ovan läm-
na erbjudande till aktieägarna att, med företrädesrätt av bolaget 
förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller besluta att, 
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enligt ovan nämnda principer, till aktieägarna utdela sådana värde-
papper eller rättigheter utan vederlag (erbjudandet), skall vid aktie-
teckning som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen aktie inte 
medför rätt till deltagande i erbjudandet tillämpas en omräknad 
teckningskurs och ett omräknat antal aktier som belöper på var-
je optionsrätt. Omräkningen skall utföras av ett av bolaget utsett 
svenskt värdepappersinstitut eller auktoriserat revisionsbolag enligt 
följande formler:

omräknad 
teckningskurs

=
föregående 

teckningskurs x

aktiens genomsnittliga 
marknadskurs under den 
i erbjudandet fastställda 

anmälningstiden (aktiens 
genomsnittskurs)

aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten 
till deltagande i erbjudandet (inköpsrättens värde)

omräknat antal 
aktier som varje 
optionsrätt ger 
rätt att teckna =

föregående antal 
aktier som varje 

optionsrätt ger rätt 
att teckna x

aktiens genomsnittskurs 
ökad med värdet av 
rätten till deltagande 

i erbjudandet 
(inköpsrättens värde)

aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom. C. 
ovan angivits.

För det fall att aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med 
dessa ägt rum, skall värdet av rätten till deltagande i erbjudandet 
anses motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde skall här-
vid anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under 
anmälningstiden framräknade medeltalet av den under dagen no-
terade högsta och lägsta betalkursen för inköpsrätten vid handel 
på börs eller marknadsplats för finansiella instrument. I avsaknad 
av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade 
köpkursen ingå i beräkningen.

Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte 
ingå i beräkningen.

För det fall aktieägarna ej erhållit inköpsrätter eller eljest sådan 
handel med inköpsrätter som avses i föregående stycke ej ägt rum, 
skall omräkning av teckningskursen ske med tillämpning så långt 
som möjligt av de principer som anges ovan i detta mom. E., var-
vid följande skall gälla. Om notering sker av de värdepapper el-
ler rättigheter som erbjuds aktieägarna, skall värdet av rätten till 
deltagande i erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för 
varje handelsdag under 25 handelsdagar från och med första dag 
för notering framräknade medeltalet av den under dagen noterade 
högsta och lägsta betalkursen vid affärer i dessa värdepapper eller 
rättigheter vid marknadsplatsen, i förekommande fall minskat med 
det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. I 
avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs 
noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare 
sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen. Vid om-
räkning av teckningskursen enligt detta stycke, skall nämnda period 
om 25 handelsdagar anses motsvara den i erbjudandet fastställda 
anmälningstiden enligt första stycket ovan i detta mom. E.

Om notering inte sker av de värdepapper eller rättigheter som 
erbjuds aktieägarna, skall värdet av rätten till deltagande i erbjudan-
det så långt möjligt fastställas med ledning av den marknadsvärdes-
förändring avseende bolagets aktier som kan bedömas ha uppkom-
mit till följd av erbjudandet.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat 
antal aktier fastställs av bolaget snarast möjligt efter det att värdet 

av rätten till deltagande i erbjudandet kunnat beräknas och skall 
tillämpas vid aktieteckning som verkställs efter det att sådant fast-
ställande skett.

Vid aktieteckning som verkställs under tiden till dess att omräk-
nad teckningskurs fastställts, skall bestämmelserna i mom. C. sista 
stycket ovan äga motsvarande tillämpning.

F. Genomför bolaget – med företrädesrätt för aktieägarna och mot 
kontant betalning – en emission enligt 13 kap, 14 kap eller 15 kap. 
aktiebolagslagen, äger bolaget besluta att ge samtliga innehavare av 
optionsrätter samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer 
aktieägarna. Därvid skall varje innehavare av optionsrätter, oaktat 
sålunda att aktieteckning ej verkställts, anses vara ägare till det antal 
aktier som innehavaren av optionsrätter skulle ha erhållit, om aktie-
teckning verkställts efter den teckningskurs som gällde vid tidpunk-
ten för beslutet om emission.

Skulle bolaget besluta att till aktieägarna rikta ett sådant erbju-
dande som avses i mom. E. ovan, skall vad i föregående stycke sagts 
äga motsvarande tillämpning, dock att det antal aktier som inne-
havaren av optionsrätter skall anses vara ägare till i sådant fall skall 
fastställas efter den teckningskurs som gällde vid tidpunkten för 
beslutet om erbjudande.

Om bolaget skulle besluta att ge innehavarna av optionsrätter före-
trädesrätt i enlighet med bestämmelserna i detta mom. F., skall någon 
omräkning enligt mom. C., D. eller E. ovan av teckningskursen och 
det antal aktier som belöper på varje optionsrätt inte äga rum.

G. Beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att 
dessa erhåller utdelning som, tillsammans med andra under samma 
räkenskapsår utbetalda utdelningar, överstiger 15 procent av aktiens 
genomsnittskurs under en period om 25 handelsdagar närmast före 
den dag då styrelsen för bolaget offentliggör sin avsikt att till bo-
lagsstämman lämna förslag om sådan utdelning, skall, vid aktie-
teckning som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen aktie 
inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en 
omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje 
optionsrätt ger rätt att teckna.

Omräkningen skall baseras på den del av den sammanlagda ut-
delningen som överstiger 15 procent av aktiernas genomsnittskurs 
under ovan nämnd period (extraordinär utdelning).
Omräkningen utföres av ett av bolaget utsett svenskt värdepapper-
sinstitut eller auktoriserat revisionsbolag enligt följande formler:

omräknad 
teckningskurs =

föregående 
teckningskurs x

aktiens genomsnittliga 
marknadskurs under en period 

om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. 
den dag då aktien noteras utan 
rätt till extraordinär utdelning 

(aktiens genomsnittskurs)

aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära 
utdelning som utbetalas per aktie

omräknat antal 
aktier som varje 
optionsrätt ger 
rätt att teckna =

föregående antal 
aktier som varje 

optionsrätt ger rätt 
att teckna x

aktiens genomsnittskurs 
ökad med den 
extraordinära 

utdelningen som 
utbetalas per aktie

aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det 
för varje handelsdag under respektive period om 25 handelsdagar 
framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och 
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lägsta betalkursen för aktien vid handel på börs eller marknadsplats 
för finansiella instrument. I avsaknad av notering av betalkurs skall 
i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. 
Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå 
i beräkningen. 

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat an-
tal aktier fastställs av bolaget två bankdagar efter utgången av ovan 
angiven period om 25 handelsdagar räknat från och med en dag då 
aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning och skall tilläm-
pas vid aktieteckning som verkställs därefter. 

H. Om bolagets aktiekapital skulle nedsättas med återbetalning till 
aktieägarna, vilken nedsättning är obligatorisk, tillämpas en om-
räknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje op-
tionsrätt ger rätt att teckna. Omräkningen utföres av ett av bolaget 
utsett svenskt värdepappersinstitut eller auktoriserat revisionsbolag 
enligt följande formler:

omräknad 
teckningskurs =

föregående 
teckningskurs x

aktiens genomsnittliga 
marknadskurs under en tid 

av 25 handelsdagar räknat fr.o.m. 
den dag då aktierna noteras utan 

rätt till återbetalning (aktiens 
genomsnittskurs)

aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som 
återbetalas per aktie

omräknat antal 
aktier som varje 
optionsrätt ger 
rätt att teckna

=

föregående antal aktier 
som varje optionsrätt 

ger rätt att teckna x
aktiens genomsnittskurs 

ökad med det belopp 
som återbetalas per aktie

aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom. C. 
angivits.

Vid omräkning enligt ovan och där nedsättningen sker genom 
inlösen av aktier, skall i stället för det faktiska belopp som åter-
betalas per aktie ett beräknat återbetalningsbelopp användas enligt 
följande:

beräknat 
återbetal-

ningsbelopp 
per aktie

=

det faktiska belopp som återbetalas per inlöst aktie minskat 
med aktiens genomsnittliga marknadskurs under en 

period om 25 handelsdagar närmast före den dag då aktien 
noteras utan rätt till deltagande i nedsättningen (aktiens 

genomsnittskurs)

det antal aktier i bolaget som ligger till grund för inlösen av 
en aktie minskat med talet 1

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som ovan an-
givits i mom. C. ovan.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat an-
tal aktier fastställs av bolaget två bankdagar efter utgången av den 
angivna perioden om 25 handelsdagar och skall tillämpas vid aktie-
teckning som verkställs därefter. 

Vid aktieteckning som verkställs under tiden till dess att omräk-
nad teckningskurs fastställts, skall bestämmelserna i mom. C. sista 
stycket ovan äga motsvarande tillämpning. Om bolagets aktiekapi-
tal skulle nedsättas genom inlösen av aktier med återbetalning till 
aktieägarna, vilken nedsättning inte är obligatorisk, men där, enligt 
bolagets bedömning, nedsättningen med hänsyn till dess tekniska 
utformning och ekonomiska effekter är att jämställa med nedsätt-
ning som är obligatorisk, skall omräkning av teckningskursen ske 
med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i 
detta mom. H.

I. Beslutas att bolaget skall träda i likvidation enligt 25 kap. aktiebo-
lagslagen får, oavsett likvidationsgrunden, aktieteckning ej därefter 
påkallas. Rätten att påkalla aktieteckning upphör i och med likvi-
dationsbeslutet, oavsett sålunda att detta ej må ha vunnit laga kraft.

Senast två månader innan bolagsstämma tar ställning till fråga 
om bolaget skall träda i frivillig likvidation enligt aktiebolagslagen, 
skall de kända innehavarna av optionsrätter genom skriftligt med-
delande enligt § 9 nedan underrättas om den avsedda likvidationen. 
I med-delandet skall intagas en erinran om att aktieteckning ej får 
påkallas, sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.

Skulle bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt 
ovan, skall innehavare av optionsrätter – oavsett vad som i § 3 ovan 
sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av aktieteckning – äga 
rätt att påkalla aktieteckning från den dag då meddelandet lämnats, 
förutsatt att aktieteckning kan verkställas senast på femte vardagen 
före den bolagsstämma vid vilken frågan om bolagets likvidation 
skall behandlas.

J. Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan enligt 23 kap. 6 § 
aktiebolagslagen, varigenom bolaget skall uppgå i annat bolag, får 
aktieteckning ej därefter påkallas. 

Senast två månader innan bolaget tar slutlig ställning till frå-
ga om fusion enligt ovan, skall de kända innehavarna av options-
rätter genom skriftligt meddelande enligt § 9 nedan underrätttas 
om fusionsavsikten. I meddelandet skall en redogörelse lämnas för 
det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen samt skall 
innehavarna av optionsrätter erinras om att aktieteckning ej får på-
kallas, sedan slutligt beslut fattats om fusion i enlighet med vad som 
angivits i första stycket ovan.

Skulle bolaget lämna meddelande om avsedd fusion enligt ovan, 
skall innehavare av  optionsrätter – oavsett vad som i § 3 ovan sägs 
om tidigaste tidpunkt för påkallande av aktieteckning – äga rätt 
att påkalla aktieteckning från den dag då meddelandet lämnats om 
fusionsavsikten, förutsatt att aktieteckning kan verkställas senast på 
femte vardagen före den bolagsstämma vid vilken fusionsplanen, 
varigenom bolaget skall uppgå i annat bolag, skall godkännas.

K. Upprättar bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap. 28 § 
aktiebolagslagen, varigenom bolaget skall uppgå i annat bolag, eller 
blir bolagets aktier föremål för tvångsinlösen enligt 22 kap. samma 
lag skall följande gälla.

Äger ett aktiebolag samtliga aktier i bolaget och offentliggör bo-
lagets styrelse sin avsikt att upprätta en fusionsplan enligt i föregåen-
de stycke angivet lagrum, skall bolaget, för det fall att sista dag för 
aktieteckning enligt § 3 ovan infaller efter sådant offentliggörande, 
fastställa en ny sista dag för påkallande av aktieteckning (slutdagen). 
Slutdagen skall infalla inom 60 dagar från offentliggörandet. 

Äger en aktieägare (majoritetsaktieägaren) ensam eller tillsam-
mans med dotterföretag aktier representerande så stor andel av 
samtliga aktier i bolaget att majoritetsägaren, enligt vid var tid gäl-
lande lagstiftning, äger påkalla tvångsinlösen av återstående akti-
er och offentliggör majoritetsägaren sin avsikt att påkalla sådan 
tvångsinlösen, skall vad som i föregående stycke sägs om slutdag 
äga motsvarande tillämpning. Skulle ny slutdag fastställas i enlighet 
med denna punkt skall bolaget fastställa en omräknad tecknings-
kurs enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell varigenom 
innehavarna av optionsrätter kompenseras ekonomiskt för options-
rätternas förkortade löptid. 
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Om offentliggörande skett i enlighet med vad som anges ovan 
i detta mom., skall – oavsett vad som i § 3 ovan sägs om tidigaste 
tidpunkt för påkallande av aktieteckning – innehavare av options-
rätter äga rätt att påkalla aktieteckning fram till slutdagen. Bolaget 
skall senast fyra veckor före slutdagen genom skriftligt meddelande 
erinra de kända innehavarna av optionsrätter om denna rätt samt 
att aktieteckning ej får påkallas efter slutdagen.

L. 1. Genomför Bolaget en s.k. partiell delning enligt 24 kap aktie-
bolagslagen, genom vilken en del av Bolagets tillgångar och skulder 
övertas av ett eller flera andra bolag utan att Bolaget upplöses, skall 
en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier tillämpas. 
Omräkningen utföres av ett av Bolaget utsett svenskt värdepapper-
sinstitut eller auktoriserat revisionsbolag enligt följande formler:

omräknad 
teckningskurs =

föregående 
teckningskurs x

aktiens genomsnittliga 
kurs under en period 

om 25 handelsdagar räknat från 
och med den dag då handeln 
påbörjades i aktien utan rätt 
till delningsvederlag (aktiens 

genomsnittskurs)

aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av det 
delningsvederlag som utbetalas per aktie

omräknat antal 
aktier som varje 
optionsrätt ger 
rätt att teckna

=

föregående antal 
aktier som varje 
teckningsoption 

berättigar till 
teckning av x

(aktiens genomsnittskurs 
ökad med värdet av det 
delningsvederlag som 
utbetalas per aktie)

aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det 
för varje handelsdag under ovannämnda period om 25 handelsdagar 
framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och 
lägsta betalkursen för aktien vid handel på börs eller marknadsplats 
för finansiella instrument. I avsaknad av notering av betalkurs skall 
i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. 
Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå 
i beräkningen.

För det fall delningsvederlaget utgår i form av aktier eller andra 
värdepapper som är föremål för notering på börs eller annan auk-
toriserad marknadsplats skall värdet av det delningsvederlag som 
utges per aktie anses motsvara genomsnittet av det för varje han-
delsdag under ovan angiven period om 25 börsdagar framräknade 
medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkur-
sen för aktien vid sådan marknadsplats. I avsaknad av notering av 
betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå 
i beräkningen.

För det fall delningsvederlag utgår i form av aktier eller andra 
värdepapper som inte är föremål för notering skall värdet av del-
ningsvederlaget, så långt möjligt, fastställas med ledning av den 
marknadsvärdesförändring avseende Bolagets aktier som kan be-
dömas ha uppkommit till följd av att delningsvederlaget utgivits.

Ovan omräknad teckningskurs och antal aktier som varje teck-
ningsoption berättigar till skall fastställas två bankdagar efter ut-
gången av ovan angiven period om 25 handelsdagar och skall till-
lämpas vid teckning som verkställs därefter. 

Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad 
teckningskurs fastställts, skall bestämmelserna i mom C, sista styck-
et ovan, äga motsvarande tillämpning. 

Innehavarna skall inte kunna göra gällande någon rätt enligt 
dessa villkor gentemot det eller de bolag som vid partiell delning 
övertar tillgångar och skulder från Bolaget.

2. Om Bolaget skulle besluta om delning enligt 24 kap aktiebo-
lagslagen genom att godkänna delningsplan, varigenom samtliga 
Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra bolag 
och Bolaget därvid upplöses utan likvidation, får anmälan om teck-
ning inte ske därefter.

Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga 
om delning enligt föregående stycke, skall innehavaren underrättas 
om delningsplanen i enlighet med § 9 nedan. Meddelandet skall 
innehålla en redogörelse för det huvudsakliga innehållet i den av-
sedda delningsplanen samt en erinran om att anmälan om teckning 
inte får ske sedan slutligt beslut fattats om delning i enlighet med 
vad som angivits i första stycket ovan.

Skulle Bolaget lämna meddelande om planerad delning enligt 
ovan, skall innehavare – oavsett vad anges i § 3 ovan om den ti-
digaste tidpunkt för anmälan om teckning – äga rätt att göra 
anmälan om teckning från den dag då meddelandet lämnats om 
delningsplanen, förutsatt att teckning kan verkställas senast femte 
vardagen före den bolagsstämma, vid vilken delning skall beslutas 
jämlikt 24 kap aktiebolagslagen.

M. Genomför bolaget åtgärd som avses i denna § 7 ovan och skulle, 
enligt bolagets bedömning, tillämpning av härför avsedd omräk-
ningsformel, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller 
av annat skäl, ej kunna ske eller leda till att den ekonomiska kom-
pensation som innehavarna av optionsrätter erhåller i förhållande 
till aktieägarna inte är skälig, skall bolaget, förutsatt att bolagets sty-
relse lämnar skriftligt samtycke därtill, genomföra omräkningen av 
teckningskursen och antalet aktier på sätt bolagets av bolagsstäm-
man valda revisorer finner ändamålsenligt i syfte att omräkningen 
av teckningskursen och antalet aktier leder till ett skäligt resultat.

N. Vid omräkning enligt ovan skall teckningskurs avrundas till helt 
öre, varvid ett halvt öre skall avrundas uppåt, samt antalet aktier 
avrundas till två decimaler.

O. Oavsett vad under mom. I., J., K. och L. ovan sagts om att ak-
tieteckning ej får påkallas efter beslut om likvidation, godkännande 
av fusionsplan eller delningsplan eller utgången av ny slutdag vid 
fusion eller delning, skall rätten att påkalla aktieteckning åter in-
träda för det fall att likvidationen upphör respektive fusionen eller 
delningen ej genomförs.

P. För den händelse bolaget skulle försättas i konkurs, får aktieteck-
ning ej därefter påkallas. Om emellertid konkursbeslutet häves av 
högre rätt, får aktieteckning återigen påkallas.

§ 8 Särskilt åtagande av Bolaget
Bolaget förbinder sig att inte vidtaga någon i § 7 ovan angiven åt-
gärd som skulle medföra en omräkning av teckningskursen till be-
lopp understigande de tidigare aktiernas kvotvärde.

§ 9 Meddelanden
Meddelanden rörande optionsrätterna skall tillställas innehavare av 
optionsrätter som meddelat sin postadress till bolaget.

47



§ 10 Ändring av villkor
Bolaget äger rätt att ändra innehavares av optionsrätt villkor i den 
mån lagstiftning, domstols-avgörande eller myndighets beslut 
så kräver eller om det i övrigt – enligt bolagets bedömning – av 
praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och innehavares 
av optionsrätt rättigheter inte försämras.

§ 11 Sekretess
Bolaget eller Euroclear får ej obehörigen till tredje man lämna upp-
gift om Optionsinnehavare.

Bolaget har rätt att ur det av Euroclear förda avstämningsregist-
ret över optionsrätter erhålla uppgifter avseende bl a namn, adress 
och antal innehavda optionsrätter för Optionsinnehavare.

§ 12 Tillämplig lag och forum
Svensk lag gäller för dessa optionsrätter och därmed sammanhäng-
ande rättsfrågor. Talan skall väckas vid Stockholms tingsrätt eller 
vid sådant annat forum som skriftligen accepterats av bolaget.

§ 13 Force majeure
Ifråga om de på bolaget enligt dessa villkor ankommande åtgär-
derna gäller att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som 
beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myn-
dighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller 
annan liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, block-
ad, bojkott och lockout gäller även om bolaget vidtar eller är före-
mål för sådan konfliktåtgärd. 

Bolaget är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som 
uppkommer, om bolaget varit normalt aktsam. Bolaget är i intet 
fall ansvarigt för indirekt skada.
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Appendix II - Optionsvillkor (TO2)
VILLKOR FÖR  A UNI-LIGHT LED AB:S OPTIONSRÄTTER 2016, SERIE 2 (TO2)

§ 1 Definitioner
I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd 
som anges nedan:
aktie Stamaktie i bolaget

banken är det kontoförande institut vilket även har 
tillstånd att agera emissionsinstitut och som 
Bolaget vid var tid utsett att handha adminis-
tration av optionsrätterna enligt dessa villkor

bankdag dag i Sverige som inte är söndag eller annan 
allmän helgdag eller som beträffande betal-
ning av skuldebrev inte är likställd med all-
män helgdag i Sverige

bolaget A Uni-Light LED AB (publ),  
org nr; 556988-9834.

kontoförande 
institut

bank eller annan som medgetts rätt att vara 
kontoförande institut enligt Lagen (1998:1479) 
om kontoföring av finansiella instrument och 
hos vilken Optionsinnehavare öppnat konto 
avseende optionsrätt

optionsrätt teckningsoption, dvs rätt att teckna nya sta-
maktier i bolaget mot betalning i pengar en-
ligt dessa villkor

teckning sådan nyteckning av aktier i bolaget, som av-
ses i 14 kap aktiebolagslagen

teckningskurs den kurs till vilken teckning av nya stamakti-
er med utnyttjande av optionsrätt kan ske

Euroclear Euroclear AB (f.d. VPC AB)

VP-konto Värdepapperskonto (hos Euroclear) enligt la-
gen (1998:1479) om kontoföring av finansiella 
instrument där respektive optionsinnehava-
res innehav av optionsrätter eller innehav av 
aktier förvärvade genom optionsrätt är regist-
rerat

§ 2 Optionsrätter och registrering
Antalet optionsrätter uppgår till högst 2 250 000 stycken av slaget 
TO2. Optionsrätterna skall för Optionsinnehavarens räkning re-
gistreras på VP-konto i ett avstämningsregister i enlighet med lagen 
(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, i följd varav 
inga värdepapper kommer att utges. Begäran om viss registrerings-
åtgärd avseende Optionsrätterna skall riktas till Banken eller annat 
Kontoförande institut.

§ 3 Teckning
Serie 2 (TO2)

Tre (3) teckningsoptioner av serie 2 (TO2) medför rätt att under 
tiden från och med den 1 mars 2018 t.o.m den 31 mars 2018 teckna en 
(1) stamaktie till priset 11,90 kr per aktie.

Som framgår av § 7 nedan kan omräkning av dels tecknings-
kursen, dels det antal nya aktier som varje optionsrätt berättigar till 
teckning av äga rum.

Vid anmälan om teckning skall för registreringsåtgärder ifylld 
anmälningssedel enligt fastställt formulär inges till Bolaget för vida-
rebefordran till Banken.

Inges inte anmälan om teckning inom i första stycket angiven 
tid, upphör all rätt enligt optionsrätterna att gälla.

Skulle bolaget fatta beslut om emission, skall, om tillämpligt, 
i beslutet om emissionen anges den senaste dag då anmälan om 
teckning skall ske för att medföra rätt att delta i emissionen. Vid 
anmälan om teckning efter sådan dag skall omräkning ske enligt 
§ 7 nedan.

§ 4 Införing i aktieboken
Efter teckning verkställs tilldelning genom att de nya Aktierna upp-
tas på Optionsinnehavares VP-konto såsom interimsaktier. Sedan 
registrering av Aktierna ägt rum hos Bolagsverket, blir registrering-
en av de nya Aktierna på VP-konto slutgiltig.

§ 5 Förvaltare coh förvaltarregistrering
Den som erhållit tillstånd enligt 5 kap. 14 § aktiebolagslagen att i 
stället för aktieägare införas i Bolagets aktiebok, äger rätt att regist-
reras på konto som innehavare. Sådan förvaltare skall betraktas som 
Optionsinnehavare vid tillämpning av dessa villkor.

§ 6 Utdelning på ny aktie
Aktie som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning 
första gången på den avstämningsdag för utdelning, som infaller 
närmast efter det att teckning verkställts.

§ 7 Omräkning i vissa fall
Följande skall gälla beträffande omräkning:
A. Genomför bolaget en fondemission, skall teckning, där anmälan 
om teckning görs på sådan tid att den inte kan verkställas senast på 
femte vardagen före bolagsstämma som beslutar om emissionen, 
verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktier, som till-
kommit på grund av teckning som verkställs efter emissionsbeslu-
tet, registreras interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär 
att de inte har rätt att deltaga i emissionen. Slutlig registrering på 
avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för emissio-
nen. 

Vid aktieteckning som verkställs efter beslutet om fondemission 
tillämpas en omräknad teckningskurs liksom ett omräknat antal 
aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna.

Omräkningen utföres av ett av bolaget utsett svenskt värdepap-
persinstitut eller auktoriserat revisionsbolag enligt följande formler:

omräknad 
teckningskurs =

föregående 
teckningskurs x antalet aktier före 

fondemissionen

antalet aktier efter fondemissionen

omräknat antal 
aktier som varje 
optionsrätt ger 
rätt att teckna =

föregående antal 
aktier, som varje 

optionsrätt ger rätt 
att teckna x antalet aktier i bolaget 

efter fondemissionen

antalet aktier i bolaget före fondemissionen
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Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det omräknade 
antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna fastställs av bo-
laget snarast möjligt efter bolagsstämmans beslut om fondemission 
men tillämpas först efter avstämningsdagen för emissionen.

B. Genomför bolaget en sammanläggning eller uppdelning av akti-
erna, skall mom. A. ovan äga motsvarande tillämpning, varvid som 
avstämningsdag skall anses den dag då sammanläggning respektive 
uppdelning, på bolagets begäran, sker hos Euroclear.

C. Genomför bolaget en nyemission – med företrädesrätt för aktie-
ägarna att teckna nya aktier mot kontant betalning – skall följande 
gälla beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie som 
tillkommit på grund av teckning med utnyttjande av optionsrätt:
1. Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolags-

stämmans godkännande eller med stöd av bolagsstämmans be-
myndigande, skall i beslutet om emissionen anges den senaste 
dag då aktieteckning skall vara verkställd för att aktie, som till-
kommit genom teckning med utnyttjande av optionsrätt, skall 
medföra rätt att deltaga i emissionen.

2. Beslutas emissionen av bolagsstämman, skall teckning – som på-
kallas på sådan tid att teckningen inte kan verkställas senast på 
femte vardagen före den bolagsstämma som beslutar om emis-
sionen – verkställas först sedan bolaget verkställt omräkning en-
ligt detta mom. C. tredje sista stycket.

Aktier, som tillkommit på grund av sådan teckning, registreras inte-
rimistiskt på  avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt 
att deltaga i emissionen.

Vid teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i 
nyemissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad tecknings-
kurs och ett omräknat antal aktier som belöper på varje optionsrätt. 
Omräkningen utföres av ett av bolaget utsett svenskt värdepapper-
sinstitut eller auktoriserat revisionsbolag enligt följande formler:

omräknad 
teckningskurs =

föregående 
teckningskurs x

aktiens genomsnittliga 
marknadskurs under 

den i emissionsbeslute t 
fastställda teckningstiden 
(aktiens genomsnittskurs)

aktiens genomsnittskurs ökad med det på 
grundval därav framräknade teoretiska värdet på 

teckningsrätten

omräknad teckning 
omräknat antal 
aktier som varje 

optionsrätt ger rätt 
att teckna skurs =

föregående tecknin 
föregående antal 
aktier, som varje 

optionsrätt ger rätt 
att teckna gskurs x

aktiens genomsnittskurs 
ökad med det på 
grundval därav 

framräknade teoretiska 
värdet på teckningsrätten

aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det 
för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medelta-
let av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för 
aktien vid handel på börs eller marknadsplats för finansiella instru-
ment. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som 
slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering 
av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen. 
Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande 
formel:

teckningsrättens 
värde =

det antal nya aktier 
som högst kan komma 

att utges enligt 
emissionsbeslutet x

aktiens 
genomsnittskurs - 

emissionskursen för 
den nya aktien

antalet aktier före emissionsbeslutet

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal 
aktier fastställs av bolaget två bankdagar efter teckningstidens ut-
gång och skall tillämpas vid aktieteckning som verkställs därefter. 

Under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat 
antal aktier fastställts, verkställs aktieteckning endast preliminärt, 
varvid det antal aktier som varje optionsrätt före omräkning be-
rättigar till teckning av upptas interimistiskt på avstämningskonto. 
Slutlig registrering på avstämningskontot sker sedan omräkning-
arna fastställts. Slutlig registrering i aktieboken sker sedan omräk-
ningarna fastställts.

D. Genomför bolaget – med företrädesrätt för aktieägarna och mot 
kontant betalning – en emission enligt 14 kap eller 15 kap. aktiebo-
lagslagen, skall beträffande rätten till deltagande i emissionen för 
aktie som utgivits vid teckning med utnyttjande av optionsrätt be-
stämmelserna i mom. C. ovan äga motsvarande tillämpning.

Vid aktieteckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagan-
de i emissionen inte  uppkommer tillämpas en omräknad tecknings-
kurs och ett omräknat antal aktier som belöper på varje optionsrätt. 
Omräkningen utföres av ett av bolaget utsett svenskt värdepappersin-
stitut eller auktoriserat revisionsbolag enligt följande formler:

omräknad 
teckningskurs =

föregående 
teckningskurs x

aktiens genomsnittliga 
marknadskurs under den i 

emissionsbeslutet fastställda 
teckningstiden (aktiens 

genomsnittskurs)

aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde

omräknat antal 
aktier som varje 
optionsrätt ger 
rätt att teckna =

föregående antal 
aktier som varje 

optionsrätt ger rätt 
att teckna x

aktiens genomsnittskurs 
ökad med 

teckningsrättens värde

aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom. C. 
ovan angivits.

Teckningsrättens värde skall anses motsvara genomsnittet av 
det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade med-
eltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen 
för teckningsrätterna vid handel på börs eller marknadsplats för 
finansiella instrument. I avsaknad av notering av betalkurs skall i 
stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. 
Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå 
i beräkningen.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat an-
tal aktier fastställs av bolaget två bankdagar efter teckningstidens 
utgång och skall tillämpas vid aktieteckning som verkställs därefter.

Vid aktieteckning som verkställs under tiden till dess att om-
räknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts, skall 
bestämmelserna i mom. C. sista stycket ovan äga motsvarande till-
lämpning.

E. Skulle bolaget i andra fall än som avses i mom. A.-D. ovan läm-
na erbjudande till aktieägarna att, med företrädesrätt av bolaget 
förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller besluta att, 
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enligt ovan nämnda principer, till aktieägarna utdela sådana värde-
papper eller rättigheter utan vederlag (erbjudandet), skall vid aktie-
teckning som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen aktie inte 
medför rätt till deltagande i erbjudandet tillämpas en omräknad 
teckningskurs och ett omräknat antal aktier som belöper på var-
je optionsrätt. Omräkningen skall utföras av ett av bolaget utsett 
svenskt värdepappersinstitut eller auktoriserat revisionsbolag enligt 
följande formler:

omräknad 
teckningskurs

=
föregående 

teckningskurs x

aktiens genomsnittliga 
marknadskurs under den 
i erbjudandet fastställda 

anmälningstiden (aktiens 
genomsnittskurs)

aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten 
till deltagande i erbjudandet (inköpsrättens värde)

omräknat antal 
aktier som varje 
optionsrätt ger 
rätt att teckna =

föregående antal 
aktier som varje 

optionsrätt ger rätt 
att teckna x

aktiens genomsnittskurs 
ökad med värdet av 
rätten till deltagande 

i erbjudandet 
(inköpsrättens värde)

aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom. C. 
ovan angivits.

För det fall att aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med 
dessa ägt rum, skall värdet av rätten till deltagande i erbjudandet 
anses motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde skall här-
vid anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under 
anmälningstiden framräknade medeltalet av den under dagen no-
terade högsta och lägsta betalkursen för inköpsrätten vid handel 
på börs eller marknadsplats för finansiella instrument. I avsaknad 
av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade 
köpkursen ingå i beräkningen.

Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte 
ingå i beräkningen.

För det fall aktieägarna ej erhållit inköpsrätter eller eljest sådan 
handel med inköpsrätter som avses i föregående stycke ej ägt rum, 
skall omräkning av teckningskursen ske med tillämpning så långt 
som möjligt av de principer som anges ovan i detta mom. E., var-
vid följande skall gälla. Om notering sker av de värdepapper el-
ler rättigheter som erbjuds aktieägarna, skall värdet av rätten till 
deltagande i erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för 
varje handelsdag under 25 handelsdagar från och med första dag 
för notering framräknade medeltalet av den under dagen noterade 
högsta och lägsta betalkursen vid affärer i dessa värdepapper eller 
rättigheter vid marknadsplatsen, i förekommande fall minskat med 
det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. I 
avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs 
noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare 
sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen. Vid om-
räkning av teckningskursen enligt detta stycke, skall nämnda period 
om 25 handelsdagar anses motsvara den i erbjudandet fastställda 
anmälningstiden enligt första stycket ovan i detta mom. E.

Om notering inte sker av de värdepapper eller rättigheter som 
erbjuds aktieägarna, skall värdet av rätten till deltagande i erbjudan-
det så långt möjligt fastställas med ledning av den marknadsvärdes-
förändring avseende bolagets aktier som kan bedömas ha uppkom-
mit till följd av erbjudandet.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat 
antal aktier fastställs av bolaget snarast möjligt efter det att värdet 

av rätten till deltagande i erbjudandet kunnat beräknas och skall 
tillämpas vid aktieteckning som verkställs efter det att sådant fast-
ställande skett.

Vid aktieteckning som verkställs under tiden till dess att omräk-
nad teckningskurs fastställts, skall bestämmelserna i mom. C. sista 
stycket ovan äga motsvarande tillämpning.

F. Genomför bolaget – med företrädesrätt för aktieägarna och mot 
kontant betalning – en emission enligt 13 kap, 14 kap eller 15 kap. 
aktiebolagslagen, äger bolaget besluta att ge samtliga innehavare av 
optionsrätter samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer 
aktieägarna. Därvid skall varje innehavare av optionsrätter, oaktat 
sålunda att aktieteckning ej verkställts, anses vara ägare till det antal 
aktier som innehavaren av optionsrätter skulle ha erhållit, om aktie-
teckning verkställts efter den teckningskurs som gällde vid tidpunk-
ten för beslutet om emission.

Skulle bolaget besluta att till aktieägarna rikta ett sådant erbju-
dande som avses i mom. E. ovan, skall vad i föregående stycke sagts 
äga motsvarande tillämpning, dock att det antal aktier som inne-
havaren av optionsrätter skall anses vara ägare till i sådant fall skall 
fastställas efter den teckningskurs som gällde vid tidpunkten för 
beslutet om erbjudande.

Om bolaget skulle besluta att ge innehavarna av optionsrätter före-
trädesrätt i enlighet med bestämmelserna i detta mom. F., skall någon 
omräkning enligt mom. C., D. eller E. ovan av teckningskursen och 
det antal aktier som belöper på varje optionsrätt inte äga rum.

G. Beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att 
dessa erhåller utdelning som, tillsammans med andra under samma 
räkenskapsår utbetalda utdelningar, överstiger 15 procent av aktiens 
genomsnittskurs under en period om 25 handelsdagar närmast före 
den dag då styrelsen för bolaget offentliggör sin avsikt att till bo-
lagsstämman lämna förslag om sådan utdelning, skall, vid aktie-
teckning som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen aktie 
inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en 
omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje 
optionsrätt ger rätt att teckna.

Omräkningen skall baseras på den del av den sammanlagda ut-
delningen som överstiger 15 procent av aktiernas genomsnittskurs 
under ovan nämnd period (extraordinär utdelning).
Omräkningen utföres av ett av bolaget utsett svenskt värdepapper-
sinstitut eller auktoriserat revisionsbolag enligt följande formler:

omräknad 
teckningskurs =

föregående 
teckningskurs x

aktiens genomsnittliga 
marknadskurs under en period 

om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. 
den dag då aktien noteras utan rätt 
till extraordinär utdelning (aktiens 

genomsnittskurs)

aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära 
utdelning som utbetalas per aktie

omräknat antal 
aktier som varje 
optionsrätt ger 
rätt att teckna =

föregående antal 
aktier som varje 

optionsrätt ger rätt 
att teckna x

aktiens genomsnittskurs 
ökad med den 
extraordinära 

utdelningen som 
utbetalas per aktie

aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det 
för varje handelsdag under respektive period om 25 handelsdagar 
framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och 
lägsta betalkursen för aktien vid handel på börs eller marknadsplats 
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för finansiella instrument. I avsaknad av notering av betalkurs skall 
i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. 
Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå 
i beräkningen. 

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat an-
tal aktier fastställs av bolaget två bankdagar efter utgången av ovan 
angiven period om 25 handelsdagar räknat från och med en dag då 
aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning och skall tilläm-
pas vid aktieteckning som verkställs därefter. 

H. Om bolagets aktiekapital skulle nedsättas med återbetalning till 
aktieägarna, vilken nedsättning är obligatorisk, tillämpas en om-
räknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje op-
tionsrätt ger rätt att teckna. Omräkningen utföres av ett av bolaget 
utsett svenskt värdepappersinstitut eller auktoriserat revisionsbolag 
enligt följande formler:

omräknad 
teckningskurs =

föregående 
teckningskurs x

aktiens genomsnittliga 
marknadskurs under en tid 

av 25 handelsdagar räknat fr.o.m. 
den dag då aktierna noteras utan 

rätt till återbetalning (aktiens 
genomsnittskurs)

aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som 
återbetalas per aktie

omräknat antal 
aktier som varje 
optionsrätt ger 
rätt att teckna

=

föregående antal aktier 
som varje optionsrätt 

ger rätt att teckna x
aktiens genomsnittskurs 

ökad med det belopp 
som återbetalas per aktie

aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom. C. 
angivits.

Vid omräkning enligt ovan och där nedsättningen sker genom 
inlösen av aktier, skall i stället för det faktiska belopp som åter-
betalas per aktie ett beräknat återbetalningsbelopp användas enligt 
följande:

beräknat 
återbetal-

ningsbelopp 
per aktie

=

det faktiska belopp som återbetalas per inlöst aktie minskat 
med aktiens genomsnittliga marknadskurs under en 

period om 25 handelsdagar närmast före den dag då aktien 
noteras utan rätt till deltagande i nedsättningen (aktiens 

genomsnittskurs)

det antal aktier i bolaget som ligger till grund för inlösen av 
en aktie minskat med talet 1

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som ovan an-
givits i mom. C. ovan.

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat an-
tal aktier fastställs av bolaget två bankdagar efter utgången av den 
angivna perioden om 25 handelsdagar och skall tillämpas vid aktie-
teckning som verkställs därefter. 

Vid aktieteckning som verkställs under tiden till dess att omräk-
nad teckningskurs fastställts, skall bestämmelserna i mom. C. sista 
stycket ovan äga motsvarande tillämpning. Om bolagets aktiekapi-
tal skulle nedsättas genom inlösen av aktier med återbetalning till 
aktieägarna, vilken nedsättning inte är obligatorisk, men där, enligt 
bolagets bedömning, nedsättningen med hänsyn till dess tekniska 
utformning och ekonomiska effekter är att jämställa med nedsätt-
ning som är obligatorisk, skall omräkning av teckningskursen ske 
med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i 
detta mom. H.

I. Beslutas att bolaget skall träda i likvidation enligt 25 kap. aktiebo-
lagslagen får, oavsett likvidationsgrunden, aktieteckning ej därefter 
påkallas. Rätten att påkalla aktieteckning upphör i och med likvi-
dationsbeslutet, oavsett sålunda att detta ej må ha vunnit laga kraft.

Senast två månader innan bolagsstämma tar ställning till fråga 
om bolaget skall träda i frivillig likvidation enligt aktiebolagslagen, 
skall de kända innehavarna av optionsrätter genom skriftligt med-
delande enligt § 9 nedan underrättas om den avsedda likvidationen. 
I med-delandet skall intagas en erinran om att aktieteckning ej får 
påkallas, sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.

Skulle bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt 
ovan, skall innehavare av optionsrätter – oavsett vad som i § 3 ovan 
sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av aktieteckning – äga 
rätt att påkalla aktieteckning från den dag då meddelandet lämnats, 
förutsatt att aktieteckning kan verkställas senast på femte vardagen 
före den bolagsstämma vid vilken frågan om bolagets likvidation 
skall behandlas.

J. Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan enligt 23 kap. 6 § 
aktiebolagslagen, varigenom bolaget skall uppgå i annat bolag, får 
aktieteckning ej därefter påkallas. 

Senast två månader innan bolaget tar slutlig ställning till frå-
ga om fusion enligt ovan, skall de kända innehavarna av options-
rätter genom skriftligt meddelande enligt § 9 nedan underrätttas 
om fusionsavsikten. I meddelandet skall en redogörelse lämnas för 
det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen samt skall 
innehavarna av optionsrätter erinras om att aktieteckning ej får på-
kallas, sedan slutligt beslut fattats om fusion i enlighet med vad som 
angivits i första stycket ovan.

Skulle bolaget lämna meddelande om avsedd fusion enligt ovan, 
skall innehavare av  optionsrätter – oavsett vad som i § 3 ovan sägs 
om tidigaste tidpunkt för påkallande av aktieteckning – äga rätt 
att påkalla aktieteckning från den dag då meddelandet lämnats om 
fusionsavsikten, förutsatt att aktieteckning kan verkställas senast på 
femte vardagen före den bolagsstämma vid vilken fusionsplanen, 
varigenom bolaget skall uppgå i annat bolag, skall godkännas.

K. Upprättar bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap. 28 § 
aktiebolagslagen, varigenom bolaget skall uppgå i annat bolag, eller 
blir bolagets aktier föremål för tvångsinlösen enligt 22 kap. samma 
lag skall följande gälla.

Äger ett aktiebolag samtliga aktier i bolaget och offentliggör bo-
lagets styrelse sin avsikt att upprätta en fusionsplan enligt i föregåen-
de stycke angivet lagrum, skall bolaget, för det fall att sista dag för 
aktieteckning enligt § 3 ovan infaller efter sådant offentliggörande, 
fastställa en ny sista dag för påkallande av aktieteckning (slutdagen). 
Slutdagen skall infalla inom 60 dagar från offentliggörandet. 

Äger en aktieägare (majoritetsaktieägaren) ensam eller tillsam-
mans med dotterföretag aktier representerande så stor andel av 
samtliga aktier i bolaget att majoritetsägaren, enligt vid var tid gäl-
lande lagstiftning, äger påkalla tvångsinlösen av återstående akti-
er och offentliggör majoritetsägaren sin avsikt att påkalla sådan 
tvångsinlösen, skall vad som i föregående stycke sägs om slutdag 
äga motsvarande tillämpning. Skulle ny slutdag fastställas i enlighet 
med denna punkt skall bolaget fastställa en omräknad tecknings-
kurs enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell varigenom 
innehavarna av optionsrätter kompenseras ekonomiskt för options-
rätternas förkortade löptid. 
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Om offentliggörande skett i enlighet med vad som anges ovan 
i detta mom., skall – oavsett vad som i § 3 ovan sägs om tidigaste 
tidpunkt för påkallande av aktieteckning – innehavare av options-
rätter äga rätt att påkalla aktieteckning fram till slutdagen. Bolaget 
skall senast fyra veckor före slutdagen genom skriftligt meddelande 
erinra de kända innehavarna av optionsrätter om denna rätt samt 
att aktieteckning ej får påkallas efter slutdagen.

L. 1. Genomför Bolaget en s.k. partiell delning enligt 24 kap aktie-
bolagslagen, genom vilken en del av Bolagets tillgångar och skulder 
övertas av ett eller flera andra bolag utan att Bolaget upplöses, skall 
en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier tillämpas. 
Omräkningen utföres av ett av Bolaget utsett svenskt värdepapper-
sinstitut eller auktoriserat revisionsbolag enligt följande formler:

omräknad 
teckningskurs =

föregående 
teckningskurs x

aktiens genomsnittliga 
kurs under en period 

om 25 handelsdagar räknat från 
och med den dag då handeln 
påbörjades i aktien utan rätt 
till delningsvederlag (aktiens 

genomsnittskurs)

aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av det 
delningsvederlag som utbetalas per aktie

omräknat antal 
aktier som varje 
optionsrätt ger 
rätt att teckna

=

föregående antal 
aktier som varje 
teckningsoption 

berättigar till 
teckning av x

(aktiens genomsnittskurs 
ökad med värdet av det 
delningsvederlag som 
utbetalas per aktie)

aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det 
för varje handelsdag under ovannämnda period om 25 handelsdagar 
framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och 
lägsta betalkursen för aktien vid handel på börs eller marknadsplats 
för finansiella instrument. I avsaknad av notering av betalkurs skall 
i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. 
Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå 
i beräkningen.

För det fall delningsvederlaget utgår i form av aktier eller andra 
värdepapper som är föremål för notering på börs eller annan auk-
toriserad marknadsplats skall värdet av det delningsvederlag som 
utges per aktie anses motsvara genomsnittet av det för varje han-
delsdag under ovan angiven period om 25 börsdagar framräknade 
medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkur-
sen för aktien vid sådan marknadsplats. I avsaknad av notering av 
betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå 
i beräkningen.

För det fall delningsvederlag utgår i form av aktier eller andra 
värdepapper som inte är föremål för notering skall värdet av del-
ningsvederlaget, så långt möjligt, fastställas med ledning av den 
marknadsvärdesförändring avseende Bolagets aktier som kan be-
dömas ha uppkommit till följd av att delningsvederlaget utgivits.

Ovan omräknad teckningskurs och antal aktier som varje teck-
ningsoption berättigar till skall fastställas två bankdagar efter ut-
gången av ovan angiven period om 25 handelsdagar och skall till-
lämpas vid teckning som verkställs därefter. 

Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad 
teckningskurs fastställts, skall bestämmelserna i mom C, sista styck-
et ovan, äga motsvarande tillämpning. 

Innehavarna skall inte kunna göra gällande någon rätt enligt 
dessa villkor gentemot det eller de bolag som vid partiell delning 
övertar tillgångar och skulder från Bolaget.

2. Om Bolaget skulle besluta om delning enligt 24 kap aktiebo-
lagslagen genom att godkänna delningsplan, varigenom samtliga 
Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra bolag 
och Bolaget därvid upplöses utan likvidation, får anmälan om teck-
ning inte ske därefter.

Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga 
om delning enligt föregående stycke, skall innehavaren underrättas 
om delningsplanen i enlighet med § 9 nedan. Meddelandet skall 
innehålla en redogörelse för det huvudsakliga innehållet i den av-
sedda delningsplanen samt en erinran om att anmälan om teckning 
inte får ske sedan slutligt beslut fattats om delning i enlighet med 
vad som angivits i första stycket ovan.

Skulle Bolaget lämna meddelande om planerad delning enligt 
ovan, skall innehavare – oavsett vad anges i § 3 ovan om den ti-
digaste tidpunkt för anmälan om teckning – äga rätt att göra 
anmälan om teckning från den dag då meddelandet lämnats om 
delningsplanen, förutsatt att teckning kan verkställas senast femte 
vardagen före den bolagsstämma, vid vilken delning skall beslutas 
jämlikt 24 kap aktiebolagslagen.

M. Genomför bolaget åtgärd som avses i denna § 7 ovan och skulle, 
enligt bolagets bedömning, tillämpning av härför avsedd omräk-
ningsformel, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller 
av annat skäl, ej kunna ske eller leda till att den ekonomiska kom-
pensation som innehavarna av optionsrätter erhåller i förhållande 
till aktieägarna inte är skälig, skall bolaget, förutsatt att bolagets sty-
relse lämnar skriftligt samtycke därtill, genomföra omräkningen av 
teckningskursen och antalet aktier på sätt bolagets av bolagsstäm-
man valda revisorer finner ändamålsenligt i syfte att omräkningen 
av teckningskursen och antalet aktier leder till ett skäligt resultat.

N. Vid omräkning enligt ovan skall teckningskurs avrundas till helt 
öre, varvid ett halvt öre skall avrundas uppåt, samt antalet aktier 
avrundas till två decimaler.

O. Oavsett vad under mom. I., J., K. och L. ovan sagts om att ak-
tieteckning ej får påkallas efter beslut om likvidation, godkännande 
av fusionsplan eller delningsplan eller utgången av ny slutdag vid 
fusion eller delning, skall rätten att påkalla aktieteckning åter in-
träda för det fall att likvidationen upphör respektive fusionen eller 
delningen ej genomförs.

P. För den händelse bolaget skulle försättas i konkurs, får aktieteck-
ning ej därefter påkallas. Om emellertid konkursbeslutet häves av 
högre rätt, får aktieteckning återigen påkallas.

§ 8 Särskilt åtagande av Bolaget
Bolaget förbinder sig att inte vidtaga någon i § 7 ovan angiven åt-
gärd som skulle medföra en omräkning av teckningskursen till be-
lopp understigande de tidigare aktiernas kvotvärde.

§ 9 Meddelanden
Meddelanden rörande optionsrätterna skall tillställas innehavare av 
optionsrätter som meddelat sin postadress till bolaget.
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§ 10 Ändring av villkor
Bolaget äger rätt att ändra innehavares av optionsrätt villkor i den 
mån lagstiftning, domstols-avgörande eller myndighets beslut 
så kräver eller om det i övrigt – enligt bolagets bedömning – av 
praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och innehavares 
av optionsrätt rättigheter inte försämras.

§ 11 Sekretess
Bolaget eller Euroclear får ej obehörigen till tredje man lämna upp-
gift om Optionsinnehavare.

Bolaget har rätt att ur det av Euroclear förda avstämningsregist-
ret över optionsrätter erhålla uppgifter avseende bl a namn, adress 
och antal innehavda optionsrätter för Optionsinnehavare.

§ 12 Tillämplig lag och forum
Svensk lag gäller för dessa optionsrätter och därmed sammanhäng-
ande rättsfrågor. Talan skall väckas vid Stockholms tingsrätt eller 
vid sådant annat forum som skriftligen accepterats av bolaget.

§ 13 Force majeure
Ifråga om de på bolaget enligt dessa villkor ankommande åtgär-
derna gäller att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som 
beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myn-
dighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller 
annan liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, block-
ad, bojkott och lockout gäller även om bolaget vidtar eller är före-
mål för sådan konfliktåtgärd. 

Bolaget är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som 
uppkommer, om bolaget varit normalt aktsam. Bolaget är i intet 
fall ansvarigt för indirekt skada.
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