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Viktig information

Motiv 
Detta memorandum har upprättats av styrelsen i Deflamo 
AB med anledning av den förestående nyemission.

Definitioner
I detta memorandum gäller följande definitioner om inget 
annat anges:
’Deflamo’ eller ’Bolaget’, avser Deflamo AB, med 
organisationsnummer 556648-6204.
Med ’Eminova’ avses Eminova Fondkommission AB, med 
organisationsnummer 556889-7887.
Med ’Euroclear’ avses Euroclear Sweden AB, med 
organisationsnummer 556112-8074.

Upprättande av detta memorandum
Detta memorandum utgör inte ett prospekt, och har inte 
godkänts eller registrerats av Finansinspektionen i enlighet 
med 2 kap 25 och 26 §§ lagen (1991:980) om handel med 
finansiella instrument.

Eminova Fondkommission är emissionsinstitut till Bolaget 
med anledning av förestående transaktion och har 
biträtt Bolaget vid upprättandet av detta memorandum. 
Då samtliga uppgifter i dokumentet härrör från Bolaget 
friskriver sig Eminova från allt ansvar i förhållande till 
aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller 
indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering 
eller andra beslut som helt eller delvis grundas på 
uppgifterna i detta memorandum.

Tvist
Tvist som uppkommer med anledning av innehållet i 
detta memorandum och därmed sammanhängande 
rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol 
exklusivt. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på 
detta memorandum inklusive till dokumentet hörande 
handlingar.

Distributionsområden
Erbjudande att förvärva aktier i Bolaget i enlighet med 
villkoren i detta memorandum riktar sig inte till aktieägare 
eller andra investerare med hemvist i USA, Kanada, 
Australien, Nya Zeeland, Singapore, Hongkong, Japan, 
Schweiz eller Sydafrika, eller i något annat land där 
deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare 
erbjudandehandlingar eller prospekt, registrerings- eller 
andra åtgärder än enligt svensk rätt, eller eljest strida mot 
regler i sådant land.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller 
andra värdepapper utgivna av Deflamo  har registrerats 
eller kommer att registreras enligt United States Securities 
Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon 
delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför 
får inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier 
eller andra värdepapper utgivna av Deflamo överlåtas 
eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat 
än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. 
Anmälan om förvärv av aktier i strid med ovanstående kan 
komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende.

Marknadsinformation och framåtblickande 
syftningar
I detta memorandum förekommer viss historisk 
marknadsinformation. I det fall information har hämtats 
från tredje part ansvarar Bolaget för att informationen 
har återgivits korrekt. Såvitt Bolaget känner till har 
inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra 
informationen felaktig eller missvisande i förhållande 
till de ursprungliga källorna. Bolaget har emellertid inte 
gjort någon oberoende verifiering av den information 
som lämnats av tredje part, varför fullständigheten 
eller riktigheten i den information som presenteras i 
dokumentet inte kan garanteras. Ingen tredje part enligt 
ovan har, såvitt Bolaget känner till, väsentliga intressen i 
Bolaget.

Information i detta memorandum som rör framtida 
förhållanden, såsom uttalanden och antaganden avseende 
Bolagets framtida utveckling och marknadsförutsättningar, 
baseras på aktuella förhållanden vid tidpunkten för 
offentliggörandet av dokumentet. Framtidsinriktad 
information är alltid förenad med osäkerhet eftersom 
den avser och är beroende av omständigheter utanför 
Bolagets kontroll. Någon försäkran att bedömningar som 
görs i detta memorandum avseende framtida förhållanden 
kommer att realiseras lämnas därför inte, vare sig 
uttryckligen eller underförstått. Bolaget åtar sig inte 
heller att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av 
uttalanden avseende framtida förhållanden till följd av ny 
information eller dylikt som framkommer efter tidpunkten 
för offentliggörandet av detta memorandum.

Tillgänglighet
Föreliggande memorandum och de handlingar som 
införlivats genom hänvisning kommer under dokumentets 
giltighetstid att finnas tillgängliga i elektronisk form på 
Bolagets hemsida: www.deflamo.com.

Handlingar införlivade genom hänvisning 
Detta memorandum ska läsas tillsammans med 
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter, 
kassaflödesanalyser och, i förekommande fall, 
revisionsberättelser ur följande av Bolaget tidigare 
avlämnade rapporter, vilka införlivas genom hänvisning. 
De handlingar som införlivas genom hänvisning är: 
Reviderad årsredovisning för verksamhetsåret 2015.
Reviderad årsredovisning för verksamhetsåret 2016.
Periodrapporter, ej reviderade, för perioderna 1 januari - 
31 mars 2016 och 2017.
Handlingarna finns tillgängliga på Bolagets hemsida:  
www.deflamo.com.
Mindre differenser föranledda av avrundningar före-
kommer i vissa delar av de finansiella uppställningarna.

Revisorsgranskning
Utöver vad som framgår ovan avseende historisk finansiell 
information som införlivats genom hänvisning har ingen 
information i detta memorandum granskats eller reviderats 
av Bolagets revisor.
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En investering i aktier eller aktierelaterade värdepapper är alltid förenat med risk. Ett antal faktorer 
utanför Deflamos kontroll, liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom eget 
agerande, kan komma att få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella 
ställning, vilket kan medföra att värdet på Bolagets aktier minskar och att en aktieägare kan förlora hela 
eller delar av sitt investerade kapital. Vid en bedömning av Deflamos framtida utveckling är det därför 
av vikt att vid sidan om möjligheter till positiv utveckling även beakta riskerna i Bolagets verksamhet. 
Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas i detta avsnitt, varför en samlad utvärdering 
även måste innefatta övrig information i detta memorandum samt en allmän omvärldsbedömning. 
Nedan beskrivs de risker och osäkerhetsfaktorer som bedöms ha betydelse för Deflamos framtida 
utveckling. Riskerna är ej rangordnade och listan skall inte betraktas som fullständig. Ytterligare risker 
och osäkerhetsfaktorer som Bolaget ännu inte identifierat kan också komma att utvecklas till faktorer 
som kan påverka Bolagets verksamhet och framtida utveckling.

Riskfaktorer

Risker relaterade till 
verksamheten

Kort historik
Deflamo grundades 2004. Bolagets kontakter 
med såväl kunder som leverantörer är relativt 
nyetablerade. Bolaget har sedan det bildades varit 
fokuserat på utveckling, medan kommersialisering 
och försäljning av flamskyddsmedlet Apyrum har 
kommit i ökat fokus de senaste två åren. Ett stort 
antal utvecklingsprojekt pågår varav ett flertal är i 
fasen där man gör tester i full produktionsskala.

Projekt- och utvecklingsrisker
En av Bolagets största konkurrensfördelar är 
att kunna erbjuda ett innovativt och miljövänligt 
flamskyddsmedel (Apyrum) till konkurrenskraftig 
totalkostnad för kunden. Produkten har bevisad 
effekt och är patenterad. Olika applikationer av 
Apyrum kräver dock att Bolaget i samarbete med 
kunden måste utveckla och anpassa produkt och 
material i syfte att kunna bibehålla önskvärda 
egenskaper för slutprodukten efter det att Apyrum 
tillsatts. Utfallet av denna utvecklingsprocess 
kan vara att önskade produktegenskaper inte 
uppnås. Detta skulle, beroende på projektets 
omfattning, kunna få negativa konsekvenser för den 
framtida försäljningen av Apyrum inom respektive 
produktsegment med minskade framtida intäkter 
som följd. 

Utvecklingsprojekt som drivs tillsammans med 
potentiella kunder finansieras oftast till största 
del av kunden varför Deflamos finansiella risk 
begränsas till de egna resurser som läggs på 
projektet. Detta innebär i sin tur att Bolaget 
kan upprätthålla en större mängd pågående 
utvecklingsprojekt än om dessa hade finansierats 
helt med egna medel. Projekten är ofta omfattande 
med långa projekttider och ett stort antal tester 
och utvärderingar, både internt och externt, i 
laboratorie  och produktionsmiljö. Risken finns därför 
att den bedömda resursåtgången inom ramen för 
Bolagets projektportfölj kan komma att innebära en 
högre belastning på Bolagets finansiella resurser 
än vad som ursprungligen planerats för och/eller 
att tiden till slutförande av projekten blir längre 
än förutspått. Även om de resultat Bolaget hittills 
uppnått är lovande kan det inte garanteras att 
utfallet av Bolagets försäljningsinsatser och fortsatta 
forsknings - och utvecklingsinsatser tillsammans 
med potentiella kunder kommer att vara positiva. 
Dessutom kan andra bolag under tiden utveckla 
metoder som visar sig vara överlägsna Bolagets. I 
båda fallen skulle detta inverka negativt på Bolagets 
möjligheter att generera framtida intäkter.

Risker med patenträttigheter
Bolaget äger idag patenträttigheterna för Europa 
samt delar av västra Asien som har förvärvats samt 
två stycken godkända patentansökningar. Värdet 
av Bolaget är delvis beroende av förmågan att 
erhålla och försvara patent och andra immateriella 
rättigheter. Det finns dock inga garantier för att 
Bolaget i framtiden lyckas skydda patenten mot 
intrång i den omfattning som kan komma att 
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krävas. Eventuella tvister kring patenten och/eller 
tvister kring eventuella intrång kan komma att vara 
kostsamma, ta stora resurser i anspråk och ta lång 
tid att slutföra. Det kan, trots patentskyddet, således 
inte uteslutas att Bolaget påverkas negativt av 
intrång i, eller tvister kring, patenten och att framtida 
försäljningsintäkter påverkas negativt med minskad 
lönsamhet som följd.

Risker förenade med 
kunskapsöverföring 
Att använda Apyrum i kundens produkter kan 
kräva en hög grad av anpassning av både Apyrum 
och kundens tillverkningsprocess. Detta innebär 
i sin tur att en inte obetydlig kunskap om Apyrum 
överförs till den potentiella kunden. Bedömningen 
är att denna affärsrisk är nödvändig för att kunna 
sälja Apyrum. Det är Bolagets uppfattning att 
denna risk minskas, men ej elimineras helt, genom 
att sekretessavtal ingås med kunden innan någon 
väsentlig kunskap rörande Bolagets produkter 
görs tillgänglig. Det kan därför inte uteslutas att 
väsentlig kunskap om Bolagets produkter och teknik 
används av kunden på ett sätt som kan komma att 
ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet och 
framtida försäljningsintäkter.

Risker förknippade med 
leverantörer/tillverkare 
Deflamo samarbetar med ett flertal leverantörer 
och tillverkare, bl a externa leverantörer som 
idag ansvarar för tillverkning av Bolagets 
flamskyddsmedel Apyrum. Bolaget är också 
beroende av externa leverantörer av råvaror. Det 
kan inte uteslutas att en eller flera av dessa väljer 
att avbryta sitt samarbete med Bolaget, vilket skulle 
kunna ha en negativ inverkan på verksamheten på 
kort till medellång sikt innan Bolaget kan kontraktera 
nya tillverkningsresurser/leverantörer eller har byggt 
upp en egen produktion. Likaså kan en etablering 
av samarbeten med nya leverantörer eller tillverkare 
komma att bli mer kostsam och/eller ta längre tid 
än vad Bolaget beräknar. Användningen av externa 
tillverkare kan också ha en negativ påverkan på 
möjligheterna att leverera produkter i den omfattning 
och inom den tid som kunderna kan komma att 
kräva. Det kan inte heller garanteras att Bolagets 
leverantörer och tillverkare till fullo uppfyller de 
kvalitetskrav som Bolaget och dess kunder ställer. 
Leveranser av produkter med dålig kvalitet eller 

flamskyddsegenskaper som inte uppfyller de 
krav som ställs kan påverka Bolagets ställning 
på marknaden negativt och inverka negativt på 
Bolagets möjlighet att hitta nya kunder. 

Risker förknippade med egen 
produktionsanläggning
Bolaget har investerat i produktionskapacitet i 
egen regi genom uppförande av en produktions-
anläggning i Karlshamn. Maskiner och annan 
utrustning är installerade och produktionstester 
pågår. Det kan inte uteslutas att det kan behövas 
tilläggsinvesteringar för att uppnå förväntade 
produktionsresultat. Det kan inte heller uteslutas 
att en färdiginstallerad produktionsanläggning inte 
fungerar enligt önskade specifikationer, eller att det 
behövs ytterligare investeringar, vilket kan medföra 
att projektet blir betydligt dyrare än planerat och tar 
längre tid än beräknat att genomföra.

Bolaget har beviljats miljötillstånd att producera 
kemiska substanser inom ramen för sin pilot-
verksamhet. Produktion av kemiska substanser, 
över vissa volymer, kräver miljötillstånd och det 
kan inte uteslutas att Bolaget inte kommer att 
erhålla ett sådant för verksamheten, eller att 
tillståndsprocessen tar betydligt längre tid än 
Bolaget beräknat, även om de kemikalier som 
används i tillverkningen kan anses som giftfria och 
ofarliga.  

Konkurrens
Specialkemi  och flamskyddsbranschen är hårt 
konkurrensutsatt. Ett antal stora internationella 
aktörer är verksamma på marknaden. Majoriteten 
av Bolagets konkurrenter har betydligt större 
finansiella resurser än Bolaget. Deras storlek gör att 
de har större utvecklingsresurser till sitt förfogande 
samt stora möjligheter att anpassa verksamheten 
beträffande förändringar i teknik, lagstiftning 
och kundefterfrågan. Vidare har dessa aktörer 
möjligheter att avsätta avsevärt större resurser till 
marknadsföring och försäljning än vad Bolaget har. 
Mot bakgrund av detta är det inte säkert att Bolaget 
kan hävda sig ur konkurrenssynpunkt i tillräcklig 
omfattning trots att Bolagets produkter uppvisar en 
rad fördelaktiga egenskaper. 
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Bolagets produkter använder en flamskyddsteknik 
som delvis skiljer sig från de som normalt 
används och är accepterade idag. Apyrum har 
även en rad miljömässiga fördelar jämfört med 
traditionella flamskyddsprodukter. Det kan dock 
inte uteslutas att konkurrerande teknologier, som 
även de är miljövänliga, kan komma att utvecklas 
och marknadsföras av konkurrerande bolag vilket 
skulle kunna öka den direkta konkurrensen inom 
detta specifika marknadssegment. Detta skulle 
i sin tur kunna leda till prispress och minskade 
framtida marknadsandelar, vilket kan komma att 
ha betydande effekter på Bolagets verksamhet, 
framtida tillväxt, resultat och finansiella ställning.

Valutarisker
Bolaget är beroende av flera underleverantörer 
av råvaror i Europa och övriga världen. Inköpen 
från dessa sker huvudsakligen i Euro (EUR) och 
brittiska pund (GBP), men det kan i framtiden 
även handla om andra valutor. Eftersom Bolagets 
redovisningsvaluta är svenska SEK och inköpen 
främst sker i EUR och GBP har Bolaget exponering 
främst mot dessa tre valutor. Ett flertal av de 
kundprojekt som pågår görs tillsammans med 
internationella aktörer med EUR som huvudsaklig  
redovisningsvaluta. Det kan därav inte uteslutas att 
förändringar i växelkurser framöver kan komma att 
få negativa effekter på Bolagets verksamhet, resultat 
och finansiella ställning.

Ej försäkringsbara risker 
Inom ramen för Bolagets verksamhet kan oväntade 
och ovanliga händelser inträffa. Det är inte alltid 
fullt möjligt att teckna försäkringar mot sådana 
risker på grund av höga försäkringspremier eller 
andra orsaker. Skulle sådana händelser inträffa kan 
detta ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets 
verksamhet och framtida utvecklingsmöjligheter. 
Det kan heller inte uteslutas att en sådan händelse 
kan få sådana effekter att Bolaget tvingas lägga 
ner, sälja eller på annat sätt avveckla verksamheten 
vilket kan komma att resultera i en väsentlig 
värdeminskning avseende Bolagets aktier.

Medarbetare
Förmågan att identifiera, rekrytera, utveckla, 
motivera och behålla personal är av avgörande 
betydelse för Bolagets framtida utveckling. Om 
nyckelpersoner lämnar 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 gentemot den 
konkurrens som finns från andra bolag i branschen 
eller närstående branscher.

Intjäningsförmåga och framtida 
kapitalbehov
Det kan inte garanteras att Bolagets når sina interna 
försäljningsmål det närmsta året. Risken är således 
att verksamheten i så fall inte genererar tillräckliga 
medel för att finansiera den fortsatta verksamheten 
och fortsatt produktutveckling. Skulle detta bli fallet 
kan det inte garanteras att Bolaget kommer att 
kunna erhålla nödvändig extern finansiering för att 
kompensera detta 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 vilket kan komma att resultera i en 
väsentlig värdeminskning avseende Bolagets aktier.

Osäkerhet rörande den framtida 
marknadsutvecklingen
Det är Bolagets bedömning att flamskydds-
marknaden som helhet förväntas uppvisa fortsatt 
tillväxt och goda intjäningsmöjligheter under 
de kommande åren. Uppfattningen är även att 
den specifika marknadsnisch, d v s miljövänliga 
flamskyddsmedel, inom vilken Bolaget fokuserar 
även den kommer att uppvisa en stark tillväxt 
driven av ökad miljömedvetenhet och hårdare krav 
från lagstiftare på olika marknader. Det kan dock 
inte uteslutas att marknaden utvecklas i en för 
Bolaget ofördelaktig riktning på grund av förändrade 
makroekonomiska faktorer, teknisk utveckling, nya 
regelverk eller andra opåverkbara omvärldsfaktorer. 
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Risker associerade med 
företagsförvärv
Bolaget utesluter inte att förvärv av företag eller 
rörelser kan vara ett sätt att uppnå kommersiella 
mål. Det föreligger dock alltid en risk att 
företagsförvärv inte ger förväntade effekter, vilket 
tillfälligt eller långvarigt kan hämma Bolagets 
utvecklingstakt samt inverka negativt på Bolagets 
framtidsutsikter, finansiella ställning och likviditet.

Risker relaterade 
till erbjudna 
värdepapper

Aktiekursens utveckling
Nuvarande och potentiella investerare bör beakta att 
en investering i Deflamo är förenad med risk och att 
det inte kan förutses huruvida aktiekursen kommer 
att ha en positiv utveckling. Detta medför en risk 
att en investerare kan förlora hela eller delar av sitt 
investerade kapital. Aktiekursen kan komma att 
fluktuera till följd av bland annat resultatvariationer 
i Bolagets kvartalsrapporter, det allmänna 
konjunkturläget och förändringar i aktiemarknadens 
intresse för Bolaget samt dess aktie. Begränsad 
likviditet i aktien kan i sin tur bidra till att förstärka 
sådana fluktuationer i aktiekursen. Aktiekursen 
kan därmed komma att påverkas av faktorer som 
står helt eller delvis utanför Bolagets kontroll. 
En investering i aktier i bör därför föregås av en 
noggrann analys av Bolaget, dess konkurrenter 
och omvärld, generell information om branschen, 
det allmänna konjunkturläget samt övrig relevant 
information. Risk föreligger att aktier i Deflamo 
inte kan säljas till en för aktieägaren vid var tid 
acceptabel kurs.

Bristande likviditet i Bolagets 
aktie och aktierelaterade 
värdepapper
Aktierna i Deflamo handlas på Nasdaq First North. 
Utöver handel med aktierna kommer teckningsrätter 
och betalda tecknade aktier att vara föremål för 
handel under en begränsad tid i samband med 
nyemissionens genomförande. En investerare 
kan inte utgå ifrån att likviditeten i aktierna, 
teckningsrätter och betalda tecknade aktier kommer 
att vara tillfredsställande, vilket innebär att det finns 
en risk för att dessa värdepapper inte omsätts 
dagligen och att avståndet mellan köp- och säljkurs 
kan vara stort. Om likviditeten är begränsad kan 
detta medföra svårigheter för innehavare av dessa 
värdepapper att förändra sitt innehav.

Handel på Nasdaq First North
Bolagets B-aktie är upptagen till handel vid 
Nasdaq First North, som är en s k MTF, (Multilateral 
Trading Facility). En marknadsplats av detta slag 
ställer inte lika hårda krav på Bolaget avseende 
bl a informationsgivning, genomlysning eller 
bolagsstyrning, jämfört med de krav som ställs på 
bolag vars aktier är noterade vid en s k reglerad 
marknad (”börs”). En placering i ett bolag vars aktier 
handlas på en MTF bör anses vara mer riskfylld än 
en placering i ett börsnoterat bolag.
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Vid årsstämma i Deflamo AB den 18 maj 2017 godkändes styrelsens beslut av den 18 april 2017 att 
genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Härmed inbjuds ni att i enlighet med 
villkoren i detta informationsmemorandum teckna B-aktier i Deflamo AB.

Inbjudan till teckning av 
B-aktier

Erbjudandet 
Erbjudandet avser teckning av nyemitterade aktier 
av serie B, till en kurs om 0,80 kr per styck.

Teckningsperiod 
Teckningsperioden pågår från och med den 26 maj 
2017 till och med den 9 juni 2017.

Företrädesrätt till teckning och 
teckningsrätter
De aktieägare eller företrädare för aktieägare 
som på avstämningsdagen den 23 maj 2017 är 
registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning 
förda aktieboken äger företrädesrätt vid teckning. 
Aktieägare i Bolaget erhåller tre (3) teckningsrätter 
för varje innehavd aktie. Det krävs två (2) 
teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

Även de som tidigare inte är aktieägare i Deflamo är 
välkomna att teckna, och erhåller tilldelning i mån av 
utrymme.

Övertilldelning
Ingen övertilldelning av nyemitterade aktier 
kommer att ske. Ej heller föreligger erbjudande 
från någon befintlig aktieägare om avstående från 
teckningsrätter eller försäljning av befintliga aktier i 
samband med denna nyemission.

Utspädning 
Vid fulltecknad emission kommer aktiekapitalet att 
ökas med 14 742 297,50 kr, från 9 828 198,50 kr till 
24 570 496,00 kr. Antalet aktier kommer då att ökas 
med högst 29 484 595 stycken, från 19 656 397 
aktier till högst 49 140 992 aktier. De nyemitterade 
aktierna kommer att utgöra 60,0 procent av samtliga 
utestående aktier. Befintliga aktieägare som inte 
tecknar sin berättigade andel kommer vid full 
teckning att se sitt ägande i Bolaget spädas ut i 
motsvarande grad.

Bolaget har även gett ut teckningsoptioner 
inom ramen för incitamentsprogram för ledande 
befattningshavare, nyckelpersoner och övriga 
anställda. För en fullständig bild av latenta 
utspädningsfaktorer i Bolaget hänvisas därför till 
stycket Aktiekapital i detta dokument.

Emissionskostnader
Under förutsättning att nyemissionen blir fulltecknad 
beräknas de totala emissionskostnaderna 
uppgå till cirka 1,9 Mkr. Den kontanta 
ersättningen till garantigivare utgör 1,2 Mkr av 
de totala emissionskostnaderna, som i övrigt 
är hänförliga till upprättande av dokumentation, 
emissionsadministration samt vissa 
marknadsföringsåtgärder. 

Handel i Bolagets aktie
B-aktien i Deflamo handlas sedan den 8 maj 2015 
under kortnamnet DEFL B vid Nasdaq First North.
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Teckningsförbindelser och 
emissionsgarantier 
Föreliggande nyemission omfattas till 66,6 
procent av emissionsbeloppet av i förväg 
ingångna teckningsförbindelser och lämnade 
emissionsgarantier. Angivna datum avser när avtalen 
ingicks.

Teckningsförbindelser har ingåtts av följande 
aktieägare: 

Tecknare Belopp

Gryningskust Holding AB 2 095 870

Förvaltnings AB 
Hummelbosholm

1 206 262

Johan Lavén 123 970

Pär Stenstierna 91 300

Patrik Christianen 91 300

Jan Blomquist 91 300

Totalt 3 700 002

Ersättningar eller andra kompensationer utgår inte 
för lämnade teckningsförbindelser.

Emissionsgarantier har lämnats av: 

Garant Belopp Datum

Formue Nord 
MarkedsneutralA/S

3 000 000 18/4 2017

LMK Venture Partners AB 3 000 000 17/4 2017

Alexander Albedj 750 000 18/4 2017

Ehsan Ashrafi 750 000 17/4 2017

Gerhard Dal 1 000 000 14/4 2017

Erik Forsell 500 000 18/4 2017

Åkersbergaåkar’n AB 1 000 000 17/4 2017

Per Vasilis 2 000 000 18/4 2017

Totalt 12 000 000

Ersättning för lämnade emissionsgarantier utgår 
om tio procent av garanterat belopp. Ersättningen 
erläggs kontant. Garantikonsortiet är arrangerat av 
Bolaget. Samtliga garanter kan nås via Bolagets 
adress.
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Deflamo har utvecklat ett flamskyddsmedel, 
Apyrum, som till skillnad från övriga liknande 
produkter med samma syfte inte bara är miljövänligt 
utan också kostnadseffektivt. Apyrum säljs i 
pulver eller i flytande form och kan tillsättas i 
plast, papper, trä och andra material som används 
inom exempelvis byggnads-, fordons- och 
elektronikindustrin samt andra områden där höga 
krav ställs på brandsäkerhet, miljöpåverkan och 
hälsa.

Deflamos produkter har mottagits med stort intresse 
från flera större tillverkande kundföretag. Bolaget 
fick under 2016 ett försäljningsgenombrott när en 
större internationell industrikoncern löpande började 
köpa Apyrum för en ny och miljöprofilerad produkt. 
Kvantiteterna har under det gångna året ökat och 
ligger nu på omkring sex ton per månad. Den 
aktuella affären föregicks av mer än två års tester 
i labb och produktion innan slutprodukten fanns 
tillgänglig på marknaden.

Bolaget arbetar nu på samma långsiktiga sätt 
med ett flertal pågående projekt där kundernas 
mål är att kunna erbjuda produkter med bästa 
möjliga flamskyddsegenskaper och samtidigt 
uppfylla olika miljökrav. Utvecklingstiden är som 
regel mycket lång och kräver ofta upprepade 
produktionstester samt efterföljande brandprovning 
för tredjepartscertifiering. 

Den pulverprodukt som idag levereras löpande 
tillverkas av Bolagets kontraktstillverkare i 
Storbritannien, som besitter erforderlig kapacitet 
och levererar produkten med stabil kvalitet. Under 
senaste året har samtidigt ett intensivt arbete 
med att driftsätta den egna pilotanläggningen 
i Karlshamn pågått. Den komplexa kemiska 
tillverknings- och torkningsprocessen har 
försenat produktionsstarten, men arbetet med 
driftsättningen har på samma gång gett Bolaget 
fördjupade kunskaper och visat på nya möjligheter 
att vidareutveckla den ursprungliga produkten. 
När det gäller tillverkning av den flytande varianten 
av Apyrum, vilken bl a kan användas i trä och 
naturfiber, har Karlshamnsanläggningen redan 
uppnått god kapacitet.

Det kan konstateras att Apyrum har stor kommersiell 
potential, även om implementeringen av Apyrum i 
kundföretagens produkter kan ta upp till två år. 

Det helt nya tillvägagångssättet att processa 
och torka produkten vid pilotanläggningen i 
Karlshamn kommer också att kräva ytterligare en 
tids arbetsinsats innan full funktion är att vänta. 
Styrelsen har därför antagit en ny strategi med 
målsättningen att göra Bolaget självförsörjande 
på nödvändigt rörelsekapital, till dess tillräckliga 
försäljningsvolymer uppnåtts. Man arbetar därför 
nu parallellt med att utvärdera möjligheterna 
för ytterligare strategiska samarbeten, eller att 
genomföra förvärv, i fall då detta kan förväntas 
stärka och/eller komplettera Bolagets befintliga 
verksamhet. Tänkbara förvärvsobjekt kan 
exempelvis utgöras av bolag med etablerade 
kassaflöden, verksamma som grossistbolag inom 
kemiindustrin eller tillverkande företag med lämplig 
profil.   

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen 
i Deflamo AB beslutat genomföra en 
företrädesemission. Medlen från emissionen skall 
huvudsakligen användas för:
• ytterligare rörelsekapital för pågående 
kundbearbetning samt identifiering av nya 
kundgrupper för nya produkter
• genomförande av nödvändiga tilläggsinvesteringar 
i produktions-, lager- och testutrustning
• kommersialisering av nya produkter
• fortsatt utveckling av Apyrum för användning i 
ytterligare produktapplikationer 
• fortsatt arbete med strategiska samarbeten och 
förvärvsstrategi

Styrelsens försäkran
Styrelsen för Deflamo är ansvarig för informationen 
i detta memorandum, vilket har upprättats med 
anledning av den föreliggande nyemissionen. 
Härmed försäkras att, såvitt styrelsen känner 
till, uppgifterna i detta dokument är riktiga och 
överensstämmer med faktiska förhållanden och att 
ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka 
dess innebörd.

Malmö den 23 maj 2017
Styrelsen

Torbjörn Lindgren   Fredrik Westin   Jan Blomquist 
 
Åsa Hansdotter  Eric Appelman

Bakgrund och motiv till 
emissionen
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Deflamo har de senaste två åren tagit flera viktiga 
steg framåt i sin utveckling mot ett kommersiellt 
bolag. Under 2016 fick vi ett försäljningsgenombrott 
när en större internationell industrikoncern löpande 
började köpa Apyrum. Den affären, liksom många 
övriga kundprojekt, pågår ofta i flera år innan de 
förhoppningsvis når fram till ett avgörande i form av 
ett certifieringstest för kundens produkt. Intresset 
för våra produkter är stort och för att nå ut på 
marknaden har vi det senaste året fört strategiska 
diskussioner om samarbeten med olika intressenter, 
vilket bl a har resulterat i ett tekniskt samarbete med 
en stor aktör i branschen.

Det senaste året har vi kunnat lägga nya intressanta, 
och potentiellt stora, projekt till vår projektportfölj. 
Det är viktigt att vi håller uppe tempot och aktivt 
fortsätter att bearbeta marknaden samt utnyttjar det 
försprång vi har inom miljövänliga flamskyddsmedel 
gentemot konkurrenter. Vidare har vi under det 
senaste året erhållit två nya godkännanden från 
PRV på inlämnade patentansökningar. Detta ökar 
bolagets värde gentemot investerare och stärker 
skyddet av vårt arbete gentemot konkurrenter.

Emissionen är dock ett faktum och vi behöver nytt 
kapital för att fortsätta bedriva vår verksamhet. Jag 
ser stora möjligheter framöver och vill här beskriva 
hur emissionslikviden är tänkt att användas. 

• Deflamo har ett flertal pågående kundprojekt 
som nu är framme vid ett avgörande i form av 
större produktionstester. Ledtiderna i projekten 
har varit långa, i flera fall mer än två år. Nu står 
dock flera kunder klara att testa vår produkt i 
verklig produktion.

• Det senaste kvartalet har Deflamo lyckats ta 
in ett flertal nya intressanta kundprojekt inom 
cellulosa och naturfiber. Det finns en stor 
marknadspotential om vi lyckas, då flera större 
internationella pappers- och massatillverkare 
har gjort stora investeringar i syfte att hitta nya 
vägar för avsättning av sina produkter. Det 
allmäna miljömedvetandet har skapat ett stort 
intresse för miljövänliga alternativ, exempelvis 
inom transport- och byggsektorn, där nya 
miljövänliga produkter har tagits fram och är på 
väg att kommersialiseras i större skala.

• Deflamo har under det senaste kvartalet 
genomfört inledande labbtester på en 
nyutvecklad produkt som förutom lägre 
tillverkningskostnader även visar på flera 
förbättrade egenskaper inom områden som 
våra kunder har efterfrågat. Det kommer att öka 
våra möjligheter till införsäljning i nya projekt 
framöver. 

• Pilotanläggningen i Karlshamn behöver 
tilläggsinvesteringar för att kunna producera de 
produkter som efterfrågas. Främst är det bättre 
torkkapacitet som behövs när vi skall producera 
Apyrum i pulverform.

 
• Vi ser bra möjligheter till förvärv av 

kompletterande verksamheter som skulle 
skapa positiva synergieffekter för Bolaget 
och i förlängningen ett ökat aktieägarvärde. 
Vi vill fortsätta vårt arbete med att utvärdera 
verksamheter i detta syfte och samtidigt aktivt 
arbeta med strategiska samarbeten för att 
snabbare och mer kraftfullt nå ut på marknaden. 

Jag ser alltså flera viktiga anledningar till fortsatt 
optimism och gemensamma satsningar framöver. 

Med en förhoppning om ert fortsatta stöd och 
förtroende.

    
Johnny Bodin
VD, Deflamo AB

VD har ordet
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Den 18 april 2017 beslutade styrelsen i Deflamo AB (org.nr 556648-6204), villkorat av bolagsstämmans 
godkännande den 18 maj 2017, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga 
aktieägare. Emissionen omfattar högst 29 484 595 aktier av serie B och kan inbringa bolaget  
23 587 676,00 kr vid full teckning. Nyemissionen är garanterad genom teckningsförbindelser och 
emissionsgarantier till ett belopp av 15,7 Mkr.

Villkor och anvisningar

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB 
(”Euroclear”) för fastställande av vem som ska 
erhålla teckningsrätter i emissionen är den 23 maj 
2017. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive 
rätt att erhålla teckningsrätter är den 19 maj 2017. 
Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt 
att erhålla teckningsrätter är den 22 maj 2017.

Teckningstid
Teckning av aktier ska ske under perioden från 
och med den 26 maj 2017 till och med den 9 juni 
2017. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga 
teckningstiden. Styrelsen äger inte rätt att avbryta 
emissionen efter det att teckningstiden har 
påbörjats.

Teckningskurs
Teckningskursen är 0,80 kr per aktie. Inget courtage 
utgår.

Teckningsrätter
Aktieägare i Bolaget erhåller tre (3) teckningsrätter 
för varje (1) innehavd aktie, oavsett serie. Det 
krävs två (2) teckningsrätter för att teckna en (1) ny 
aktie av serie B. Efter teckningstidens utgång blir 
outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och kommer att 
bokas bort från VP-kontot utan särskild avisering 
från Euroclear.

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq 
First North under perioden från och med den 26 
maj 2017 till och med den 7 juni 2017. Banker och 
värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står 
till tjänst vid förmedling av köp och försäljning av 
teckningsrätter.

Betalda och tecknade aktier (”BTA”)
Teckning genom betalning registreras hos 
Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt 
innebär några bankdagar efter betalning. Därefter 
erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att 

inbokning av BTA skett på VP-kontot. Tecknade 
aktier benämns BTA till dess nyemissionen blivit 
registrerad hos Bolagsverket.

Handel med BTA samt omvandling till aktier
Handel med BTA äger rum på Nasdaq First North 
från och med den 26 maj 2017 fram till dess att 
emissionen registrerats hos Bolagsverket och 
omvandlingen från BTA till aktier sker. Sista dag 
för handel kommer att kommuniceras via ett 
marknadsmeddelande. Ingen särskild avisering 
skickas ut från Euroclear i samband med 
omvandlingen.

Handel med aktien
B-aktierna i Bolaget handlas på Nasdaq First North 
under kortnamnet DEFL B och har ISIN-koden 
SE0007045406. De nya aktierna kommer att tas upp 
till handel så snart emissionen är registrerad hos 
Bolagsverket. De kommer att ha samma kortnamn 
och ISIN-kod som de ursprungliga aktierna.

Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 23 maj 2017 
är registrerad som aktieägare i Bolaget äger 
företrädesrätt att för två (2) befintliga aktier, oavsett 
serie, teckna tre (3) nya aktier av serie B.

Direktregistrerade aktieägare, innehav på VP-
konto
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som 
på avstämningsdagen är registrerade i den av 
Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, 
erhåller förtryckt emissionsredovisning med 
vidhängande bankgiroavi, särskild anmälningssedel 
samt anmälningssedel för teckning utan stöd av 
teckningsrätter. VP-avi avseende registrering av 
teckningsrätter på VP-konto skickas inte ut. 

Den som är upptagen i den i anslutning till 
aktieboken förda förteckningen över panthavare och 
förmyndare erhåller inte emissionsredovisning utan 
meddelas separat.
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Förvaltarregistrerade aktieägare, innehav på 
depå
Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är 
förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare 
erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och 
betalning ska istället ske enligt instruktioner från 
förvaltaren.

Teckning med stöd av teckningsrätter, 
direktregistrerade aktieägare
Teckning ska ske genom betalning till angivet 
bankgiro senast den 9 juni 2017 i enlighet med 
något av följande två alternativ. 

1) Emissionsredovisning med förtryckt bankgiroavi
Används om samtliga erhållna teckningsrätter 
ska utnyttjas. Teckning sker genom inbetalning 
av den förtryckta bankgiroavin. Observera att 
ingen ytterligare åtgärd krävs för teckning och att 
teckningen är bindande.

2) Särskild anmälningssedel 
Används om ett annat antal teckningsrätter 
än vad som framgår av den förtryckta 
emissionsredovisningen ska utnyttjas, t ex om 
teckningsrätter har köpts eller sålts. Teckning sker 
när både den särskilda anmälningssedeln samt 
inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission. 
Referens vid inbetalning är anmälningssedelns 
nummer. Ofullständig eller felaktigt ifylld 
anmälningssedel kan komma att lämnas utan 
avseende. Anmälningssedeln kan skickas med 
vanlig post (ej rekommenderade försändelser), via 
mail eller fax. Observera att teckningen är bindande.

Särskild anmälningssedel kan erhållas från Eminova 
Fondkommission AB, tfn 08-684 211 00, fax 08-684 
211 29, email info@eminova.se.

Aktieägare bosatta utanför Sverige
Teckningsberättigade direktregistrerade 
aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som 
inte kan använda den förtryckta bankgiroavin 
(emissionsredovisningen) kan betala i svenska 
kronor via SWIFT enligt nedan. Teckning sker 
när både den särskilda anmälningssedeln samt 
inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission.

Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr
111 46 Stockholm, Sverige
BIC/SWIFT: NDEASESS
IBAN: SE9830000000032731703369

Aktieägare bosatta i vissa jurisdiktioner
Aktieägare bosatta i annat land där deltagande i 
nyemissionen helt eller delvis är föremål för legala 
restriktioner äger ej rätt att deltaga i nyemissionen 
(exempelvis Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, 
Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA). Dessa 
aktieägare kommer inte att erhålla teckningsrätter, 
emissionsredovisning eller någon annan information 
om nyemissionen.

Teckning utan stöd av teckningsrätter samt 
tilldelning
För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd 
av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för 
emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning 
av återstående aktier.

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av 
teckningsrätter ska göras på anmälningssedeln 
benämnd ”Teckning utan stöd av teckningsrätter” 
som finns att ladda ned från www.eminova.se. Om 
fler än en anmälningssedel insänds kommer endast 
den först erhållna att beaktas. Någon inbetalning 
ska ej göras i samband med anmälan. Observera att 
anmälan är bindande. Viktig information om ISK, IPS 
och kapitalförsäkring under ”Övrigt”.

Om anmälan avser teckning till ett belopp om 
145 000 kr eller mer, ska en kopia på giltig 
legitimation medfölja anmälningssedeln. Gäller 
anmälan en juridisk person ska utöver legitimation 
även ett giltigt registreringsbevis som visar behöriga 
firmatecknare medfölja anmälningssedeln.

Besked om tilldelning av aktier lämnas genom 
översändande av en avräkningsnota. Betalning 
ska erläggas till bankgiro enligt instruktion på 
avräkningsnotan och dras aldrig från angivet VP-
konto eller depå. Erläggs inte betalning i rätt tid 
kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle 
försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma 
att understiga priset enligt erbjudandet, kan den 
som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa 
aktier komma att få svara för hela eller delar av 
mellanskillnaden. Inget meddelande skickas ut till de 
som ej erhållit tilldelning.

För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av 
företrädesrätt ska styrelsen besluta hur tilldelning av 
aktier tecknade utan företrädesrätt ska ske, varvid 
tilldelning med minsta tilldelningspost om 1 000 
aktier ska ske i följande ordning:
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(i) till de som tecknat aktier med stöd 
av teckningsrätter (och angivit detta på 
anmälningssedeln) oavsett om sådana tecknare var 
aktieägare per avstämningsdagen eller inte och vid 
överteckning ska tilldelning ske pro rata i förhållande 
till det antal teckningsrätter som sådana tecknare 
har utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån 
detta inte kan ske, genom lottning;
 
(ii) till de som tecknat aktier utan stöd av 
teckningsrätter och vid överteckning ska tilldelning 
ske pro rata i förhållande till deras teckning och, i 
den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 
Härefter ska tilldelning ske till garanter pro 
rata i förhållande till vad som utfästs genom 
emissionsgaranti. 

Övrigt
Teckning av aktier med eller utan teckningsrätter 
är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva sin 
teckning.

Angående teckning till ISK, IPS eller 
kapitalförsäkring
I det fall depån eller VP-kontot 1. är kopplat till 
en kapitalförsäkring eller 2. är en IPS eller ISK 
(investeringssparkonto), gäller särskilda regler vid 
nyteckning av aktier. Tecknaren måste kontakta 
sin bank/förvaltare och följa dennes instruktioner 
för hur teckningen/betalningen ska gå till. I det fall 
teckningen inte sker på ett korrekt sätt kommer 
leverans av tilldelade aktier inte att kunna ske till 
dessa depåtyper. Teckningen är bindande och 
insänd anmälningssedel kan inte återkallas. Det är 
tecknarens ansvar att se till att teckningen sker på 
sådant sätt att leverans kan ske till angiven depå.

Angående leverans av tecknade värdepapper
Felaktiga eller ofullständiga uppgifter i 
anmälningssedeln, registreringshandläggning vid 
Bolagsverket, sena inbetalningar från investerare, 
rutiner hos förvaltande bank eller depåinstitut eller 
andra för Eminova icke påverkbara faktorer, kan 
fördröja leverans av aktier till investerarens VP-
konto eller depå. Eminova avsäger sig allt ansvar för 
förluster eller andra konsekvenser som kan drabba 
en investerare till följd av tidpunkten för leverans av 
aktier.

Offentliggörande av utfallet i emissionen
Offentliggörande av utfallet i emissionen kommer 
att ske genom ett pressmeddelande från Bolaget så 
snart detta är möjligt efter teckningstidens utgång. 

Rätt till utdelning
De nya aktierna medför rätt till utdelning första 
gången på den avstämningsdag för utdelning 
som inträffar närmast efter det att de nya aktierna 
registrerats hos Bolagsverket.

Aktiebok
Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare 
hanteras av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 
Stockholm, Sverige.

Tillämplig lagstiftning
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) 
och regleras av svensk rätt.

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, 
rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med 
mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som 
finns tillgänglig på Bolagets hemsida och dels av 
aktiebolagslagen (2005:551).
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Viktig information
Eminova Fondkommission AB 
(”Eminova”) (556889-7887) är 
ett värdepappersbolag som 
står under Finansinspektionens 
tillsyn. Eminova har tillstånd att 
bedriva värdepappersrörelse 
enligt lagen (2007:528) om 
värdepappersmarknaden.

Finansiella instrument som 
erbjudandet avser har inte och 
kommer inte att registreras i något 
annat land än Sverige. De kommer 
därför inte att erbjudas till försäljning 
i något annat land där deltagande 
skulle förutsätta ytterligare prospekt, 
registrering eller andra åtgärder än 
som följer av svensk rätt eller strider 
mot lag, förordning eller annan 
bestämmelse i sådant land.

Uppdrag genom undertecknad 
anmälningssedel befullmäktigar 
Eminova att för undertecknads 
räkning sälja, köpa eller teckna sig för 
finansiella instrument enligt villkoren 
som utformats för erbjudandet. 

Uppdrag genom undertecknad 
anmälningssedel omfattas inte 
av den ångerrätt som följer av 
distans- och hemförsäljningslagen. 
Tillvägagångssätt och 
teckningsperiod framgår av den 
information som utgivits i samband 
med erbjudandet.

Genom anmälan i detta erbjudande 
blir undertecknad inte kund 
hos Eminova. Eminova kommer 
därför inte att kundkategorisera 
de som tecknar aktier enligt 
erbjudandet. Eminova gör inte 
heller en passandeprövning 
enligt lagen (2007:528) om 
värdepappersmarknaden avseende 
teckning av värdepapper i 
erbjudandet. 
 
I den information som utgivits 
i samband med erbjudandet 
framgår de risker som följer med en 
investering i de finansiella instrument 
som avses.
 
Den som avser teckna finansiella 
instrument i enlighet med detta 
erbjudande uppmanas att noga 
läsa igenom den information som 
utgivits. Priset för de finansiella 
instrument som avses framgår av den 
information som utgivits i samband 
med erbjudandet. 
 
Kostnader utöver vad som angivits 
ovan, såsom skatter eller courtage, 
som kan komma att uppstå i 
samband med de finansiella 
instrument som erbjudandet avser, 
varken påföres av eller erläggs av 
Eminova.
 
Personuppgifter som tecknaren 
lämnar i samband med anmälan 
behandlas av Eminova enligt 
Personuppgiftslagen (1998:204). 

Behandling av personuppgifter kan 
även ske hos andra företag som 
Eminova eller emittenten samarbetar 
med.
 
Eminova ansvarar inte för tekniska 
fel eller fel i telekommunikations- 
eller posthantering i samband med 
teckning genom betalning eller 
inlämnande av anmälningssedel.
 
VP-konto eller depå måste vara 
öppnat vid tillfället för anmälan.
 
Klagomål med anledning av 
Eminovas hantering av order genom 
undertecknad anmälningssedel 
kan insändas per post till Eminovas 
klagomålsansvarige på adress 
Eminova Fondkommission AB, Att: 
Klagomålsansvarig, Biblioteksgatan 
3, 3 tr, 111 46 Stockholm.
 
Vid en eventuell reklamation mot 
Eminovas utförande av order ska 
detta ske inom skälig tid. Rätten att 
kräva ersättning eller att göra andra 
påföljder kan annars gå förlorad.
 
Vid en eventuell tvist med Eminova 
kan konsumenter vända sig till 
Allmänna reklamationsnämnden, Box 
174, 101 23 Stockholm, telefon 08-
508 860 00, www.arn.se.
 
Eminova följer svensk lag och 
materiell rätt tillämpas på Eminovas 
erhållna uppdrag. Allmän domstol är 
behörig domstol.
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Bolagets verksamhet
Deflamo är ett svenskt specialkemiföretag som 
utvecklar, producerar och säljer miljövänlig 
flamskyddsteknologi under varumärket Apyrum. 
Deflamos ambition är att vara kundens första 
val när det gäller miljövänliga flamskyddsmedel. 
Denna ambition ska uppnås genom att erbjuda 
högpresterande flamskyddsprodukter av god kvalité 
till en attraktiv kostnad för kunden. Dessutom 
ska Bolaget vara en långsiktig utvecklingspartner 
beträffande flamskydd för kunder som vill ta steget 
att framtidssäkra sina produkter.

En central del i försäljningsarbetet är teknisk 
projektledning och att tillsammans med 
kunderna utveckla, utvärdera och optimera deras 
formuleringar samt processer till de delar som berör 
flamskyddsteknologin. Apyrums miljöegenskaper 
är huvudanledningen till att de potentiella kunderna 
är intresserade, men kostnaderna är självfallet 
också en viktig faktor för kunden, i synnerhet då 
flamskyddsmedel ofta utgör en betydande del av 
den totala råvarukostnaden. För exempelvis en 
PVC tillverkare kan flamskyddsmedel utgöra upp till 
en tredjedel av råvarukostnaden. Deflamo lägger 
därför stort fokus på att hjälpa kunden att nå en 
konkurrenskraftig totalkostnad med Apyrum.

Bolaget samarbetar idag med industriföretag som 
tillverkar produkter av plast, papper, trä och textilier, 
både inom och utanför Sverige. Syftet är att utveckla 
produkter och formuleringar där höga krav ställs 
på flamskydd, miljö, säkerhet och hälsa. Apyrum 
kan helt eller delvis ersätta farliga flamskyddsmedel 
som innehåller till exempel brom, klor, antimon 
och borsyra med ämnen som är miljövänliga. De 
företag som använder flamskyddsmedel saknar ofta 
djupgående kunskaper kring flamskyddsteknologi 
och behöver därför hjälp från specialistföretag 
inom flamskydd. Det är just i det gränssnittet 
som Deflamos erfarenhet och kunskap kan hjälpa 
företag som vill förbättra och/eller miljöanpassa sin 
formulering med avseende på flamskydd. Deflamo 
har den testutrustning och de resurser som krävs för 
att bistå kunder med sitt utvecklingsarbete genom 
hela utvecklingskedjan. 

Deflamo har sedan ett antal år haft patent som 
täcker Europa och delar av  västra Asien, men har 
ytterligare utvecklat teknologin och nu lämnat in 
ytterligare två nya patentansökningar som båda har 
fått sina ansökningar godkända av PRV. Med dem 
som bas kan sedan bolaget lämna in nationella 
ansökningar för andra viktiga marknader i världen. 

Marknad och försäljning
Deflamos försäljningsprocess kännetecknas av 
ett nära samarbete med kunden. För att högsta 
möjliga resultat ska uppnås bistår både sälj-, 
labb- och applikationsteam kunden genom hela 
utvecklingscykeln. Incitamentet för Deflamos kunder 
att byta till Apyrum är att i sin tur kunna erbjuda 
sina respektive kunder alternativa produkter med en 
bättre miljöprofil, vilket dessutom innebär oförändrat 
eller bättre flamskydd till en konkurrenskraftig 
totalkostnad. Ledtiden från projektstart med 
initiala labbtester till slutgodkännande genom 
produktionstester hos kund är dock lång, ofta 1-2 
år, främst beroende på begränsad tillgänglighet av 
produktionsresurser hos kund samt efterkommande 
noggranna materialtester på kundens slutprodukt. 

BCC Research uppskattade den globala marknaden 
av flamskyddsmedel 2013 till 1,8 miljoner ton. 
Efterfrågan är förväntad att öka med ca 5 % per 
år, framförallt på grund av ökad användning av 
lättbrännbara material, större medvetenhet om 
brandskydd samt generell ekonomisk tillväxt. 
Den europeiska marknaden för flamskyddsmedel 
beräknas av BCC Research omsätta USD 3,5 
miljarder år 2019. Den totala marknaden för 
flamskyddsmedel beräknas samtidigt omsätta USD 
10,4 miljarder. Störst tillväxt på denna marknad 
förväntas nya innovativa flamskyddssystem ha. 

Många av de flamskyddsmedel som finns 
tillgängliga på marknaden idag har negativa 
miljö- och hälsoegenskaper. Det är primärt 
de halogenbaserade som innehåller brom 
och klor, men även andra som till exempel 
innehåller antimontrioxid, som misstänks vara 
cancerframkallande. Samtliga används fortfarande i 
stor skala av industrin. 

Verksamhetsbeskrivning
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Allt fler företag och tillverkare väljer dock att 
frivilligt fasa ut skadliga flamskyddsmedel till 
förmån för alternativa teknologier som inte bara 
är högpresterande utan också miljömässigt 
överlägsna. Flamskyddsmedel baserade på ämnen 
som för närvarande granskas och utvärderas, 
som till exempel många av de halogenbaserade 
flamskyddsmedlen, kommer sannolikt att fasas 
ut genom EU-lagstiftning eller annan tvingande 
lagstiftning i andra länder.

Deflamo och miljön

Grunden i Deflamos verksamhet är att kunna 
erbjuda fullgoda flamskyddsmedel med minimal 
miljöpåverkan. Detta gäller vid såväl tillverkning som 
vid slutkundens användning av produkterna. Apyrum 
är en miljöanpassad flamskyddsteknologi som 
med fördel kan integreras i produktionsprocesser 
för en mängd olika material. Apyrum är baserat på 
naturliga salter och efterliknar naturens eget sätt att 
skydda sig mot bränder. Alla inkluderade ämnen är 
var för sig godkända som tillsats i livsmedel. 

Bolagets verksamhet i Malmö är anmäld och 
godkänd enligt miljöbalken av Malmö Stads 
miljöförvaltning och anläggningen i Karlshamn 
blev under 2016 godkänd för pilottillverkning av 
Miljöförbundet Blekinge Väst. 

Bolaget är registrerat som tillverkare av kemikalier 
hos Kemikalieinspektionen och produkterna är 
förregistrerade i REACH. Deflamo har påbörjat en 
process, med stöd av miljökonsultföretaget DGE 
Mark & Miljö, som syftar till att göra en fullständig 
registrering av Bolagets produkter i REACH.

Deflamo är medlem i branschorganisationen IKEM 
och är även anslutet till regelverket för Ansvar & 
Omsorg (Responsible Care).
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Forskning, utveckling och 
tillverkning
Deflamo strävar efter att ligga i framkant av 
utvecklingen av miljöanpassade flamskyddsmedel 
och vi bedriver flera parallella aktiviteter för att 
utveckla och förbättra våra produkter.

Bolaget deltar i ett antal externa forskningsprojekt 
och räknar med att delta i fler projekt under 
året. Forskningsprojekt hjälper Bolaget att 
erhålla relevant kunskap och ligga i framkant av 
teknikutvecklingen på området, och även om 
det inte direkt leder till försäljning så ökar det 
Deflamos kontaktnät vilket i sin tur leder, och har 
lett, till nya kundprojekt. Sedan två år tillbaka ingår 
Deflamo i ett tyskt forskningsprojekt för utveckling 
av biobaserad flamskyddad bio-komposit för 
industriell termoformning. Ett annat projekt är det 
svenska projektet; STEPS (Sustainable Plastics and 
Transition Pathways) som lite förenklat kan sägas 
arbeta med hållbara plaster och additiv i samhället. 
I detta ligger tonvikten på hållbarhet och cirkulär 
ekonomi. 

Oavsett om det är kunddrivna eller egna projekt 
så arbetar Deflamo aktivt med kontinuerlig 
utveckling av Bolagets produkter, dess 
funktion som flamskyddsmedel samt med 
tillverkningsprocesserna. 

2016 ansökte Bolaget om två nya patent. Det ena 
avser flamskyddad plast, som exempelvis PVC, 
och det andra avser vår egen tillverkningsprocess 
för mikrokristallistering. Bolaget avser att fortsätta 
att skydda utvecklad teknik där det bedöms ge ett 
relevant kommersiellt skydd och tillföra bolaget 
värde.  

Ett annat område som Bolaget lägger mycket fokus 
på är applikationsutveckling och kundprojekt som 
syftar till att Apyrum anpassas och integreras för 
att prestera bättre och mer effektivt i specifika 
applikationer som t ex mjukgjord PVC-film. Denna 
typ av utveckling sker ofta i samarbete med kunder 
och forskningsinstitut och sker vanligen i samband 
med kundprojekt och i syfte att sälja produkten till 
kunden.

I sådana fall omfattar projekten både utveckling 
av produktegenskaper och sammansättning, samt 
har som mål att utveckla än mer effektiva PVC-
formuleringar.

Under den senaste tidens framgång med 
applikationer, vid sidan av PVC-material och 
marknadens efterfrågan på biobaserade och 
miljövänliga material, har Bolaget fokuserat mer 
på biofiber och naturmaterial. Exempel är ull, 
lin, hampa, trä och textilier. Intresset är stort och 
resultaten visar att Apyrum har en betydande 
kommersiell potential. I detta kommer Apyrums 
miljövärden och konkurrenskraft till sin fulla rätt. 
Ett par nya vätskebaserade flamskyddsprodukter 
är under utveckling och utvärdering. Avsikten är att 
lansera nya produkter under året och som vanligt 
kommer Deflamo att utvärdera om det är värt att 
söka nya patent. 

Bolaget har under året byggt upp en pilotanläggning 
för tillverkning i Karlshamn. Tillverkningsprocessen 
är på många sätt unik, även om den till stora delar 
baseras på samma typ av maskiner och utrustning 
som används i andra industriella sammanhang. 
Under intrimning och provkörning av anläggningen 
har styrsystemet anpassats ytterligare, för att den 
kemiska reaktionsprocess som utgör kärnan av 
tillverkningsprocessen, ska fungera på avsett vis. 
Denna del av arbetet har tagit längre tid än planerat, 
men fungerar nu tillfredsställande. Produktens 
kemiska och fysiska egenskaper gör att den är 
svår att torka och att den valda torktekniken 
inte uppnår avsedd kapacitet och kvalitet för 
användning i mjukgjord PVC-film. Ytterligare arbete 
med att anpassa produktens kemiska och fysiska 
egenskaper, samt torkteknik, återstår. Produktens 
unika egenskaper har i sin nuvarande form har 
potential att användas till nya applikationssegment 
där egenskaperna kommer till sin rätt och 
efterfrågas. Försök planeras med tillverkare av 
vattenbaserade bestrykningspastor och färg och lim. 
Trots att arbetet med pilotanläggningen har tagit 
längre tid än beräknat har det givit många värdefulla 
lärdomar i det fortsatta arbetet med utvecklingen av 
tillverkningsprocessen och Bolagets produkter.
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2004 mars: Firman Deflamo registreras.

2005 juni: Det registrerade varumärket Apyrum utvecklas till att även omfatta pulver.

2008 januari: Deflamo blir publikt aktiebolag, aktien noteras på Nordic Growth Market, Nordic MTF.

2008 november: Deflamo genomför ett listbyte till AktieTorget.

2011 juli: Deflamo köper Apyrum-patent för hela Europa och delar av Asien.

2013 mars: Apyrum vinner guldmedalj på IFIA 2013 (International Federation of Inventors 

2013 september: Framgångsrik nyemission på ca 17 mkr. 

2014 augusti: Företaget flyttar till Malmö. Kommersialisering och internationalisering startar på 

2015 februari: Nyemission om ca 17 mkr. Beslut att börja bygga upp egen produktion.

2015 april: Apyrum vinner Nordbyggs guldmedalj för ”årets hetaste materialnyhet”.

2015 maj: Deflamo genomför ett listbyte till Nasdaq First North. 

2016 februari: Nya patentansökningar inlämnade till PRV. 

2016 mars: En företrädesemission, uppgående till 20 MSEK, genomförs med syfte att slutföra och 

2016 augusti: Patentansökan ”produkt” godkänns av PRV

2017 maj: Patentansökan ”process” godkänns av PRV

Historik
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Styrelse och ledning

Styrelse och ledande befattningshavare
Enligt rådande bolagsordning skall styrelsen bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter, inräknat 
styrelsens ordförande. Härutöver kan högst två suppleanter väljas. För närvarande består styrelsen av fem 
ordinarie ledamöter. Bolagets styrelse väljs vid bolagsstämma. Valet av styrelse gäller perioden fram till och 
med nästkommande årsstämma.

Torbjörn Lindgren
Född 1964
Styrelseordförande sedan 2017

Torbjörn Lindgren har arbetat i kemibranschen 
sedan 1988. Han sålde sitt företag Lahega Kemi 
AB 2016, men är det nya bolagets tredje största 
ägare samt arbetar som bolagets ordförande. 
Den nya koncernen är noterad på First North. 
Torbjörn har arbetat som försäljningschef, 
marknadschef, VD och styrelseordförande 
i Lahega och har en bred kunskap från den 
marknadsledande producenten av kemisk-
tekniska förnödenheter mot fordonsrelaterade 
kunder på den nordiska marknaden. I botten är 
han dataingenjör och marknadsekonom med 
en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. 
Torbjörn Lindgren är investerare i ett antal 
uppstartsbolag och sitter som styrelseledamot i 
Plotagon AB och Scout Gaming Group samt är 
styrelseordförande i Moodelizer, The Tower of 
Babel, A Great Day, Invono och NC Lahega. 

Torbjörn Lindgren innehar inga aktier eller 
aktierelaterade värdepapper utgivna av Bolaget.

Fredrik Westin
Född 1965
I styrelsen sedan 2004

Fredrik Westin är grundare av Deflamo AB och 
var fram till 2014 VD i Bolaget. Arbetar idag 
operativt i Bolaget som CTO. Dessförinnan 
har Fredrik arbetat som företagsledare i 
tillväxtföretag i vilka han har startat och etablerat 
många verksamheter i Sverige och Europa. 
Fredrik har studerat företagsekonomi, handelsrätt 
och nationalekonomi på Uppsala Universitet och 
Stockholms Universitet. Fredrik är VD och ägare i 
Axxino AB, ett konsultföretag som tillhandahåller 
tjänster inom företagsutveckling och 
entreprenörskap och är även styrelseordförande i 
branschföreningen Nordiskt Brandskyddat Trä.

Innehav  i Bolaget:
A-aktier 159 168
B-aktier 149 216
Optioner 200 000
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Åsa Hansdotter
Född 1974
I styrelsen sedan 2014

Åsa Hansdotter är advokat och partner i 
Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Hon är 
framförallt verksam inom det bolags- och 
aktiemarknadsrättsliga området samt hanterar 
löpande allmänna affärsjuridiska frågor för 
både noterade och onoterade företag. Åsa har 
även omfattande erfarenhet av svenska och 
internationella företagsöverlåtelser. Under åren 
2009–2011 var Åsa stationerad i Ryssland, men har 
nu sin bas på byråns kontor i Helsingborg där hon 
är kontorschef. Åsa är styrelseledamot i Proventus 
Capital Management AB.

Innehav  i Bolaget:
B-aktier 34 433

Jan Blomquist
Född 1966
I styrelsen sedan 2014

Jan Blomquist har mer än 20 års erfarenhet av 
finansbranschen och var fram till 2004 anställd 
och partner på HQ Bank AB. Sedan dess har han 
arbetat med investeringar i ett antal noterade 
och icke noterade bolag. Jan har tidigare varit 
styrelseledamot i Aerodyn AB, OSS reklambyrå 
AB och Lateo AB. Jan är utbildad nationalekonom 
och matematiker vid Stockholms Universitet. Jan 
Blomquist är ägare och styrelseledamot i Jan 
Blomquist AB.

Innehav  i Bolaget:
A-aktier 37 823
B-aktier 1 241 907

Eric Appelman
Född 1964
I styrelsen sedan 2016

Eric Appelman har sin bakgrund inom kemiteknik. 
Hans arbetsuppgifter har till största del varit i 
gränssnittet mellan teknik och försäljning. 
Eric började sin karriär inom processteknik av 
livsmedelsfetter på Unilever 1989. Han gick därefter 
över till ett dotterbolag inom samma koncern, 
Unichema, vilket senare blev Uniqema under ICI, där 
han arbetade med utveckling och teknisk försäljning. 
2004 blev han teknisk chef för Sigma Kalon Marine 
& Protective Coatings (nu en del av PPG) och 2008 
klev han in i rollen som Executive Vice President 
i Perstorp AB, med ansvar för Innovation och 
Strategy. Eric är nederländsk medborgare. 

Eric Appelman innehar inga aktier eller 
aktierelaterade värdepapper utgivna av Bolaget.

Johnny Bodin
Född 1968
Verkställande direktör

Johnny Bodin är utbildad civilekonom. Han har 
tidigare arbetat på AB Formplast i Broby, först 
som ekonomichef och därefter, sedan 2009, 
som VD. Innan dess har han flera år bakom sig 
som ekonomichef och controller, bl a på Tarkett. 
Johnny har gedigen erfarenhet utav företags- 
och lönsamhetsutveckling, projektstyrning, 
implementering av Lean Production samt 
kvalitetssäkring av tillverkningsprocesser och 
produkter.

Johnny Bodin innehar inga aktier eller 
aktierelaterade värdepapper utgivna av Bolaget.

Ledning
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Angivna innehav och 
engagemang i andra bolag
Styrelse- och ledningspersonernas angivna 
innehav av värdepapper i Deflamo avser både 
privata äganden och äganden genom närstående 
eller bolag som kontrolleras av personen. För 
styrelseengagemang i bolag utanför Deflamo 
redogörs under rubriken ’Engagemang i övriga 
bolag’ nedan.

Revisor
Vid årsstämma den 18 maj 2017 omvaldes Mazars 
SET Revisionsbyrå AB till revisionsbolag, med 
Tomas Ahlgren som huvudansvarig revisor. Ahlgren 
är auktoriserad revisor och medlem i FAR. Adressen 
till Mazars SET Revisionsbyrå AB är Box 4211, 203 
13, Malmö,  telefon 040-614 25 00.

Byte av revisor har inte skett under den tid som 
omfattas av den ekonomiska översikten i detta 
memorandum.

Bolagsstyrning
Styrelsen väljs av bolagsstämma. Samtliga 
ledamöter är valda till nästa årsstämma. En 
styrelseledamot äger rätt att när som helst frånträda 
sitt uppdrag. Bolagsstämman väljer även revisor för 
en mandattid om ett år.

För val av styrelsemedlemmar har Bolaget tillsatt 
en valberedning, som ska bestå av styrelsens 
ordförande jämte tre ledamöter representerande 
de tre röstmässigt starkaste aktieägarna per den 
1 oktober. Arvode ska inte utgå till ledamöterna i 
valberedningen. 

Den verkställande direktören utses av styrelsen och 
har främst ansvar för Bolagets löpande förvaltning 
och den dagliga driften. Arbetsfördelningen mellan 
styrelsen och VD anges i arbetsordningen för 
styrelsen och instruktionen för VD. Verkställande 
direktören ansvarar också för att upprätta rapporter 
och sammanställa information från ledningen inför 
styrelsemöten och är föredragande av materialet på 
styrelsesammanträden.

Bolaget är inte skyldigt att tillämpa Svensk Kod för 
Bolagsstyrning och har ej åtagit sig att frivilligt följa 
den.

Bolaget utser inga särskilda kommittéer eller utskott 
för revisions- eller ersättningsfrågor. 

Ersättning till styrelse och 
ledande befattningshavare
Vid årstämman 2017 beslutades om ett arvode till 
styrelseordförande om 250 000 kr och till vardera 
av de ledamöter som ej är anställda av bolaget 
fastställdes ett arvode om 125 000 kr.

Inga belopp har avsatts för framtida 
pensionsåtaganden för Bolagets anställda. 
Pensionsförmåner kan dock utgå som del i en 
enskild anställningsuppgörelse; då i form av 
inbetalning till pensionsförsäkring, vilken kostnad 
belastar årets resultat det år som inbetalningen är 
hänförlig till.

Det föreligger inga ekonomiska åtaganden gentemot 
någon styrelseledamot eller annan befattningshavare 
i Bolaget efter det att förordnandet eller 
anställningen upphört.

Intressekonflikter och 
närståendetransaktioner
Styrelsen är inte medveten om några privata 
intressen hos någon inom förvaltnings-, lednings- 
eller kontrollorgan, styrelseledamot eller ledande 
befattningshavare som kan stå i strid med Bolagets 
intressen. Styrelsen känner heller inte till några 
andra transaktioner mellan Bolaget och Bolaget 
närstående personer eller företag.
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Övrig information om 
styrelseledamöter och ledande 
befattningshavare
Ingen styrelseledamot eller ledande 
befattningshavare har några familjerelationer 
eller andra närståenderelationer till någon 
annan styrelseledamot eller ledande 
befattningshavare. Ingen styrelseledamot eller 
ledande befattningshavare har varit inblandad i 
konkurs, likvidation eller konkursförvaltning. Ingen 
styrelseledamot eller ledande befattningshavare 
har varit inblandad i bedrägerirelaterad rättslig 
process de senaste fem åren. Ej heller har någon 
styrelseledamot eller ledande befattningshavare varit 
inblandad i någon rättsprocess av väsentlig karaktär 
med anledning av konkurs. 

Det har under de fem senaste åren inte funnits några 
anklagelser och/eller sanktioner från myndighet 
eller organisation som företräder viss yrkesgrupp 
och som är offentligrättsligt reglerad mot någon av 
dessa personer. Ingen av dem har heller, under de 
senaste fem åren, förbjudits av domstol att ingå som 
medlem i ett företags förvaltnings-, lednings- eller 
kontrollorgan eller att ha ledande eller övergripande 
funktioner hos emittent. Ingen av ovan nämnda 
ledande befattningshavare eller styrelseledamöter 
har av myndighet eller domstol förhindrats att 
handla som medlem av någon emittents styrelse 
eller ledningsgrupp under de senaste fem åren. 
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Bolag Befattning Från, år Till, år

Torbjörn Lindgren

Clemondo AB Ledamot
VD

2008
2008

2016 
2014

Anaco Kemi Aktiebolag Ledamot/VD 2005 2015

Hasselgården Holding AB Ledamot 2005

Torbjörn Lindgren AB Ledamot 2005

Flygstadens biltvätt AB Ordförande 2006 2014

Nexam Chemical AB Ledamot 2009 2013

NC Lahega AB (publ) Ordförande 2016

Plotagon AB Ordförande 
Ledamot

2013 
2014

2014

The Tower of Babel AB Ordförande 2013

Moodelizer AB Ordförande 2013

Mallstreet AB Ordförande 2014

Liv Healthcare AB Ledamot 2014 2016

INVONO AB Ordförande 
Ledamot/VD

2016 
2014

 
2016

Inovo Fund AB Ordförande 2016

UTOMO AB Ordförande 2016

Jan Blomquist

Jan Blomquist AB Ledamot 2004

Deflamo Förvaltning AB Ordförande 2014

Handelsbolaget Birger Jarlsgatan 8 Bolagsman 2009 2013

Åsa Hansdotter

Proventus Capital Partners Alpha AB Ledamot 2016

Proventus Capital Partners III AB Ledamot 2016

Proventus Capital Management AB Ledamot 2013

Åsa Hansdotter Advokat AB Ledamot 2013

Deflamo Förvaltning AB Ledamot 2014

Fredrik Westin

Axxino AB VD/Ledamot 2001

Eric Appelman

Concurrencies Ordförande 2016

Svenska Aerogel Ledamot 2016

Johnny Bodin

Aktiebolaget Formplast Extern vd 2010 2015

Service i Åhus AB Vice vd/särskild 
delgivnings-
mottagare

2013 2016

Engagemang i andra bolag
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Uppgifterna i följande stycken avser koncernen och är hämtade ut koncernens reviderade årsredovisningar 
för verksamhetsåren 2015 och 2016, samt periodrapporter för perioderna 1 januari – 31 mars 2016 
och 2017. De senare rapporterna har inte varit föremål för granskning av revisor. Årsredovisningarna är 
upprättade i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 
(K3). Principerna är oförändrade för de aktuella perioderna.

Resultaträkning i sammandrag

Resultaträkning (Tkr) Jan-Mar 2017 Jan-Mar 2016 Helår 2016 Helår 2015

Total omsättning                1 132                      645                   4 170 1 191

Handelsvaror -1 219    -660    -4 191 -2 044

Bruttoresultat -86    -14    -21 -853

Rörelsens kostnader -2 954    -3 383    -12 682 -13 390

Rörelseresultat före 
avskrivningar

-3 040    -3 397    -12 703 -14 242

Avskrivningar -591    -486    -1 908 -1 941

Finansnetto -365    -408    -870 -345

Periodens resultat -3 996    -4 291    -15 481 -16 529
    

Balansräkning i sammandrag 

Balansräkning (Tkr) Jan-Mar 2017 Jan-Mar 2016 Helår 2016 Helår 2015

Immateriella anläggningstillgångar 6 744    8 533              7 178 8 993

Materiella anläggningstillgångar 8 791    4 466    8 903 3 461

Finansiella anläggningstillgångar   50    50          50 50

Summa anläggningstillgångar 15 585    13 048    16 131 12 504

Varulager m.m.   670    652       614 531

Kortfristiga fodringar 1 194    1 153    1 358 1 164

Kassa och bank      1 558    3 206    5 075 4 039

Summa omsättningstillgångar 3 422    5 011    7 047 5 735

Summa tillgångar 19 007        18 059    23 178 18 239

   

Bundet eget kapital 10 939    6 283    10 939 6 283

Fritt eget kapital 80 711    68 050    80 711 68 464

Ansamlad förlust -83 642    -68 456    -79 646 -64 164

Summa eget kapital  8 008    5 878    12 004 10 583

   

Långfristiga skulder  2 889       3 167    2 889 3 250

Summa långfristiga skulder 2 889      3 167       2 889 3 250

Leverantörsskulder       802     1 442          943 2 008

Övriga skulder 7 308        7 572      7 342 2 398

Summa kortfristiga skulder 8 110       9 014       8 285 4 406

Summa eget kapital och skulder 19 007    18 059     23 178 18 239
    

Finansiell översikt
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Förändringar i eget kapital    

Jan-Mar 2017 Jan-Mar 2016 Helår 2016 Helår 2015

Belopp vid periodens början 12 004             10 583            10 583 8 478

Ökning av aktiekapital            4 656 2 007

Nyemission         15 363 17 803

Kostnad hänförliga till emission  -414    -3 116 -1 176

Periodens resultat -3 996    -4 291    -15 481 -16 529

Eget kapital vid periodens utgång          8 008          5 878       12 004 10 583

Nyckeltal

Jan-Mar 2017 Jan-Mar 2016 Helår 2016 Helår 2015

Nettoomsättning (Tkr) 1 092 585 4 051 1 100 

Rörelseresultat (Tkr) -3 631 -3 883 -14 612 -16 183 

Likvida medel (Tkr) 1 558 3 206 5 075 4 039 

Eget kapital (Tkr) 8 008 5 878 12 004 10 583 

Eget kapital per aktie före utspädning 
(Kr)

0,41 0,57 0,61 1,11 

Soliditet (%) 42 33 52 58%

Avkastning på eget kapital (%) neg neg neg neg

Balansomslutning (Tkr) 19 007 18 059 23 178 18 239 

Kassalikviditet (%) 34 48 78 118

   

Genomsnittligt antal aktier före 
utspädning (st)

19 656 397    10 345 474    15 932 028     9 033 437

Genomsnittligt antal aktier efter 
utspädning (st)

19 876 397    15 220 936     18 014 212     9 728 278

Resultat per aktie före utspädning (Kr) -0,20 -0,41 -0,97 -1,83

Resultat per aktie efter utspädning (Kr) -0,20 -0,28 -0,86 -1,70

Kassaflödesanalys i sammandrag

Kassaflöde (Tkr) Jan-Mar 
2017

Jan-Mar 
2016

Helår 2016 Helår 2015

Kassaflöde, löpande verksamheten -3 389    -4 076    -14 541 -12 716

Kassaflöde, investeringsverksamheten -45    -1 030    -5 535 -2 507

Kassaflöde, finansieringsverksamheten -83    4 273    21 111 15 884

Summa kassaflöde -3 517    -833          1 035 661

Likvida medel vid periodens början 5 075    4 039     4 039 3 378

Likvida medel vid periodens slut   1 558      3 206    5 075 4 039
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Kommentarer till den finansiella 
utvecklingen
Försäljningen under 2016 ökade kraftigt jämfört med året innan då Bolaget fick ett stort 
försäljningsgenombrott när en större internationell industrikoncern löpande började köpa Apyrum för en 
ny och miljöprofilerad produkt. Försäljningsutvecklingen under inledningen av 2017 är fortsatt positiv och 
omsättningen nästan fördubblades under det första kvartalet jämfört med samma kvartal föregående år.  

Rörelseresultatet har förbättrats något under första kvartalet 2017 jämfört med året innan, främst 
beroende på minskade kostnader för inköpta tjänster och lägre personalkostnader. Detta som ett led i ett 
kostnadsbesparingsprogram som förväntas sänka omkostnaderna i bolaget under kommande kvartal.

Bolagets anläggningstillgångar ökade kraftigt under 2016 som ett resultat av de investeringar som 
genomförts i samband med uppbyggnaden av pilot- och produktionsanläggningen i Karlshamn. 
Investeringstakten har avtagit under inledningen av innevarande år och en aktivering av investeringen i 
Karlshamn under första kvartalet har bidragit till ökade avskrivningar.

Värdet av bolagets immateriella anläggningstillgångar, som består av patent, har minskat under det senaste 
året som en följd av planenliga avskrivningar. Under 2016 ansökte bolaget om två nya patent, vilka båda har 
erhållit positiva förhandsbesked från PRV.  

Finansiella resurser

Nettoskuldsättning och eget kapital per den 31 mars 2017

Eget kapital och skuldsättning (Tkr) Per 2017-03-31

Summa kortfristiga skulder

Mot borgen 0

Mot säkerhet 277

Blancokrediter 5 000

Summa långfristiga skulder

Mot borgen

Mot säkerhet 2 889

Blancokrediter

Eget kapital (exkl balanserad förlust) 0

Aktiekapital 9 828

Reservfond 1 110

Andra reserver (överkursfond) 80 711

Total kapitalisering 99 817
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Nettoskuldsättning (Tkr) Per 2017-03-31

A. Kassa 0

B. Likvida medel (bankkonto) 1 558

C. Lätt realiserbara värdepapper 0 

D. Summa likviditet (A+B+C) 1 558

E. Kortfristiga fordringar 1 240

F. Kortfristiga bankskulder 0

G. Kortfristig del av långfristiga skulder -278

H. Andra kortfristiga skulder -7 879

I. Summa kortfristiga skulder (F+G+H) -8 156

J. Netto kortfristig skuldsättning (I+E+D) -5 358

K. Långfristiga banklån -2 889

L. Emitterade obligationer 0

M. Andra långfristiga lån 0

N. Summa långfristiga skulder (K+L+M) -2 889

O. Nettoskuldsättning (J+N) -8 247
 

Rörelsekapital
Det är styrelsens bedömning att befintligt 
rörelsekapital är tillräckligt för den aktuella 
verksamheten under den närmaste tolvmånaders-
perioden. Denna bedömning gäller under 
förutsättning att det garanterade beloppet på 15,7 
Mkr i emissionen inflyter.

Ekonomiska framtidsutsikter
Bolaget avger inga prognoser.

Emissionslikvidens användning 
Likviden från förestående emission planeras att 
användas enligt följande;
• ytterligare rörelsekapital för pågående 
kundbearbetning samt identifiering av nya 
kundgrupper för nya produkter
• genomförande av nödvändiga tilläggsinvesteringar 
i produktions-, lager- och testutrustning
• kommersialisering av nya produkter
• fortsatt utveckling av Apyrum för användning i 
ytterligare produktapplikationer 
• fortsatt arbete med strategiska samarbeten och 
förvärvsstrategi.

Väsentliga förändringar efter 
senaste rapportperiod  
(31 mars 2017)

18 april 2017 En förestående företrädesemission 
om cirka 23,6 MSEK (villkorat av 
bolagsstämmas godkännande den 18 
maj 2017) kommuniceras.

18 april 2017 Med hänvisning till den planerade 
företrädesemissionen senareläggs 
årsstämman till 18 maj 2017. Ny 
kallelse publiceras samtidigt.

18 april 2017 Ny order till ett värde av 0,9 MSEK 
mottages och kommuniceras.

27 april 2017 Delårsrapport januari-mars 2017 
publiceras.

27 april 2017 Årsredovisning 2016 publiceras.

2 maj 2017 Patentansökan ”processpatent” 
godkänns av PRV.

15 maj 2017 Valberedningens förslag till 

18 maj 2017 Årsstämma med beslut om bl.a. 
godkännande av styrelsens beslut 
om företrädesemission, implement-
ering av incitamentsprogram samt 
utseende av Torbjörn Lindgren som 
ny styrelseordförande.

 

Uppställningen har ej granskats av revisor. 



32



32 33

Aktieinformation
Aktierna i Deflamo har emitterats i enlighet med 
svensk lagstiftning och är denominerade i svenska 
kronor (SEK). Enligt bolagsordning beslutad om 
på årsstämma den 18 maj 2017 kan två aktieslag, 
A-aktier (högst 160 000 000) st, (med en röst per 
aktie) och B-aktier (högst 160 000 000) st, (med en 
tiondels röst per aktie), utges. Före nyemissionen 
uppgår aktiekapitalet i Deflamo till  
9 828 198,50 kr, fördelat på 19 656 397 aktier. 
Bolaget har givit ut två aktieslag, enligt följande 
fördelning:

Aktieslag Antal 
utgivna

Röst-
värde

Röster

A-aktier 1 020 411 10 10 204 110

B-aktier 18 635 986 1 18 635 986

Summa 19 656 397 28 840 096
   
Samtliga aktier är fullt betalda. I anledning av den nu 
föreliggande nyemissionen beslutade årsstämman 
den 18 maj 2017 att aktiekapitalet ska uppgå till 
lägst 20 000 000 och högst 80 000 000 kr och 
antalet aktier till lägst 40 000 000 och högst  
160 000 000 st.

Rättigheter som åtföljer 
Bolagets aktier 
Vid bolagsstämma röstar varje aktieägare i kraft 
av det röstetal som medföljer innehavda aktieslag. 
Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning 
av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibla 
skuldebrev i enlighet med aktiebolagslagen, såvida 
inte bolagsstämman eller styrelsen med stöd av 
bolagsstämmans bemyndigande beslutar om 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

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

Aktierna i Deflamo är inte föremål för erbjudande 
som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller 
lösningsskyldighet. Det har inte heller förekommit 
något offentligt uppköpserbjudande under 
innevarande eller föregående räkenskapsår.

Centralt aktieregister och ISIN-
nummer 
De utgivna aktierna i Deflamo är registrerade i 
elektronisk form i enlighet med avstämningsförbehåll 
i bolagsordningen. Inga fysiska aktiebrev 
förekommer således. Aktieboken förs av Euroclear 
Sweden AB, med adress Box 191, 101 23, 
Stockholm. 

Bolagets registrerade aktier har följande ISIN-koder:
A-aktier SE0007045398
B-aktier SE0007045406

Övriga värdepapper som är utgivna eller kan utges 
enligt bolagsordningen har ännu inte tilldelas några 
ISIN-koder.

Utdelningspolicy
Bolaget har inte fastställt någon utdelningspolicy. 
Eventuell utdelning beslutas av bolagsstämma 
efter förslag från styrelsen. Rätt till utdelning 
tillfaller den som vid av bolagsstämman fastställd 
avstämningsdag är registrerad i den av Euroclear 
förda aktieboken. Bolagets samtliga aktier berättigar 
till utdelning. Utdelningen är inte av ackumulerad 
art. Rätt till utdelning tillfaller placerare som på 
avstämningsdag för vinstutdelning är registrerade 
som aktieägare i Bolaget. 

Eventuell utdelning ombesörjes av Euroclear, eller, 
för förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med 
respektive förvaltares rutiner. Om aktieägare inte kan 
nås genom Euroclear kvarstår aktieägarens fordran 
på Bolaget avseende utdelningsbeloppet och 
begränsas endast genom regler för preskription. Vid 
preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. 

Inga särskilda regler, restriktioner eller förfaranden 
avseende utdelning föreligger för aktieägare som 
är bosatta utanför Sverige. Bolaget har hittills 
inte lämnat någon utdelning. Det finns heller inga 
garantier för att det för ett visst år kommer att 
föreslås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget.

Restriktioner i möjligheter till 
utdelning
Inga begränsningar i möjligheter till utdelning 
föreligger förutom vad som följer av lagstiftning och 
redovisningsregler.

Aktiekapital och  
ägarförhållanden
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Aktiekapitalets utveckling      

År Händelse Ökning 
A-aktier

Ökning 
B-aktier

Ökning 
antal aktier

Totalt 
antal 

A-aktier

Totalt 
antal 

B-aktier

Totalt antal 
aktier

Kvot-
värde

Ökning 
aktie-

kapital

Totalt 
aktiekapital

2003 Bolaget bildas   10 000   10 000 10 100 000 100 000

2004 Nyemission   900   10 900 10 9 000 109 000

2004 Nyemission   1 200   12 100 10 12 000 121 000

2005 Nyemission   1 650   13 750 10 16 500 137 500

2005 Nyemission   1 400   15 150 10 14 000 151 500

2006 Nyemission   680   15 830 10 6 800 158 300

2007 Split (200:1)   3 150 170   3 166 000 0,05 158 300

2007 Fondemission   9 498 000   12 664 000 0,05 474 900 633 200

2007 Uppdelning på A 
och B

   8 853 840 3 810 160 12 664 000 0,05  633 200

2007 Företrädesemission 400 000 400 000 8 853 840 4 210 160 13 064 000 0,05 20 000 653 200

2007 Omstämpling -80 000 80 000  8 773 840 4 290 160 13 064 000 0,05  653 200

2007 Omstämpling -12 000 12 000  8 761 840 4 302 160 13 064 000 0,05  653 200

2007 Företrädesemission 637 000 637 000 8 761 840 4 939 160 13 701 000 0,05 31 850 685 050

2008 Omstämpling -8 000 8 000  8 753 840 4 947 160 13 701 000 0,05  685 050

2008 Omstämpling -96 000 96 000  8 657 840 5 043 160 13 701 000 0,05  685 050

2008 Omstämpling -8 000 8 000  8 649 840 5 051 160 13 701 000 0,05  685 050

2008 Omstämpling -34 000 34 000  8 615 840 5 085 160 13 701 000 0,05  685 050

2008 Aktieemission 768 813 508 516 1 277 329 9 384 653 5 593 676 14 978 329 0,05 63 866 748 916

2009 Teckningsoptionen  360 756 360 756 9 384 653 5 954 432 15 339 085 0,05 18 038 766 954

2009 Företrädesemission 906 067 906 067 9 384 653 6 860 499 16 245 152 0,05 45 303 812 257

 Omstämpling -768 543 768 543 8 616 110 7 629 042 16 245 152 0,05 0 812 257

2010 Riktad Nyemission 1 600 000 490 000 2 090 000 10 216 110 8 119 042 18 335 152 0,05 104 500 916 757

2011 Företrädesemission 13 751 364 13 751 364 10 216 110 21 870 406 32 086 516 0,05 687 568 1 604 325

2011 Kvittningsemission 2 000 000 2 000 000 10 216 110 23 870 406 34 086 516 0,05 100 000 1 704 325

2012 Företrädesemission 2 272 727 2 272 727 10 216 110 26 143 133 36 359 243 0,05 113 636 1 817 962

2013 Riktad Nyemission 1 097 725 1 097 725 10 216 110 27 240 858 37 456 968 0,05 54 886 1 872 848

2013 Riktad Nyemission 1 400 000 1 400 000 10 216 110 28 640 858 38 856 968 0,05 70 000 1 942 848

2013 Företrädesemission 23 314 180 23 314 180 10 216 110 51 955 038 62 171 148 0,05 1 165 709 3 108 557

2014 Kvittningsemission 1 141 052 1 141 052 10 216 110 53 096 090 63 312 200 0,05 57 053 3 165 610

2015 Företrädesemission 31 656 100 31 656 100 10 216 110 84 752 190 94 968 300 0,05 1 582 805 4 748 415

2015 Omvänd split (1:10) -9 194 499 -76 276 971 -85 471 470 1 021 611 8 475 219 9 496 830 0,50 4 748 415

2015 Omstämpling -1 200 1 200 1 020 411 8 476 419 9 496 830 0,50 4 748 415

2015 Teckningsoptioner 848 644 848 644 1 020 411 9 325 063 10 345 474 0,50 424 322 5 172 737

2016 Nyemission 6 895 683 6 895 683 1 020 411 16 220 746 17 241 157 0,50 3 447 841 8 620 578

2016 Nyemission 2 415 240 2 415 240 1 020 411 18 635 986 19 656 397 0,50 1 207 620 9 828 198

2017 Föreliggande 
nyemission*

29 484 595 29 484 595 1 020 411 48 120 581 49 140 992 0,50 14 742 298 24 570 496

* = vid fullteckning
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Information om aktien   
Handelsplats:  
Nasdaq First North 

ISIN-kod:  
SE0007045406 

Kortnamn:  
DEFL B

Teckningsoptioner
Bolaget har beslutat om utgivande av teckningsoptioner enligt nedan.

Vid en extra bolagsstämma den 28 augusti 2014 beslutades om implementering av Incitamentsprogram 
2014/2017 genom utgivande av 2 200 000 teckningsoptioner för överlåtelse till ledande befattningshavare, 
nyckelpersoner och andra anställda. En (1) teckningsoption ger (utan beaktande av nu föreliggande 
nyemission) rätt att under perioden 1 juli-30 september 2017 teckna en (1) nyemitterad aktie av serie B i 
Bolaget till en teckningskurs om 14,12 kr.

Vid årsstämman den 18 maj 2017 beslutades om implementering av Incitamentsprogram 2017/2020 genom 
utgivande av 980 000 teckningsoptioner för överlåtelse till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och 
andra anställda. En (1) teckningsoption ger (utan beaktande av nu föreliggande nyemission) rätt att under 
perioden 1 juli-30 september 2020 teckna en (1) nyemitterad aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs 
om 1,22 kr. Fullt utnyttjande skulle innebära en utspädning om högst cirka 5 procent av det totala antalet 
utestående aktier och en utspädning om 3,4 procent av det totala antalet röster. 

Konvertibla lån
Bolaget har inte upptagit några konvertibla lån.
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Ägarförhållanden

Största aktieägarna per den 31 december 2016

Namn Tot 
innehav

A-aktier B-aktier Innehav Röster

GRYNINGSKUST HOLDING AB  1 746 558     -       1 746 558    8,89% 6,06%

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION  1 621 620     -       1 621 620    8,25% 5,62%

JAN BLOMQUIST via bolag/kapf/närst  1 279 730     37 823     1 241 907    6,51% 5,62%

NORDEA BANK FINLAND ABP  1 067 448     -       1 067 448    5,43% 3,70%

FÖRVALTNINGS AB HUMMELBOSHOLM  1 005 218     -       1 005 218    5,11% 3,49%

ÅLANDSBANKEN AB, W8IMY  649 606     -       649 606    3,30% 2,25%

PÄR STENSTIERNA via bolag/kapf/närst  632 721     48 827     583 894    3,22% 3,72%

NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB  630 877     -       630 877    3,21% 2,19%

UB SECURITIES AB  573 957     -       573 957    2,92% 1,99%

NILSSON, LEIF  462 562     122 890     339 672    2,35% 5,44%

ALTRAPLAN BERMUDA LIMITED  411 017     8 800     402 217    2,09% 1,70%

BILDNINGSAGENTEN 3171 AB UNÄ TAVIBA  403 073     160 000     243 073    2,05% 6,39%

VÄSTMANLANDS-DALA NATION  320 943     -       320 943    1,63% 1,11%

FREDRIK WESTIN via bolag/kapf/närst  308 384     159 168     149 216    1,57% 6,04%

EKLUND, MATZ  253 699     -       253 699    1,29% 0,88%

CBK I ABC-LÄN AB  250 000     -       250 000    1,27% 0,87%

EURING AB  244 923     6 613     238 310    1,25% 1,06%

WILLBERG, LENNART  230 541     28 000     202 541    1,17% 1,67%

KAGER, MAGNUS  219 550     108 557     110 993    1,12% 4,15%

BRIMAC AB  157 374     107 366     50 008    0,80% 3,90%

MARC, NÖLLER  124 508     -       124 508    0,63% 0,43%

NORLENA AB  114 000     -       114 000    0,58% 0,40%

LAVÉN, JOHAN  103 308     -       103 308    0,53% 0,36%

EKLÖF, NILS PATRIC  100 001     -       100 001    0,51% 0,35%

JOHANSSON, CHRISTER ALLAN  97 773     -       97 773    0,50% 0,34%

SPARRETUN, PER GUNNAR MAGNUS  94 000     -       94 000    0,48% 0,33%

NYKVIST BJÖRN ANDERS GUSTAF  87 000     -       87 000    0,44% 0,30%

WESLEY, JACOB  81 180     -       81 180    0,41% 0,28%

UHLÉN STAFFAN  77 768     -       77 768    0,40% 0,27%

WADEFUT MONA  69 901     -       69 901    0,36% 0,24%

Summa 30 kapitalmässigt största ägarna 13 419 240     788 044    12 631 196    

Summa övriga ägare  6 237 157     232 367     6 004 790    

Summa Totalt 19 656 397     1 020 411    18 635 986    
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Allmän bolagsinformation
Deflamo AB, med organisationsnummer 556648-
6204, registrerades vid Bolagsverket den 9 
september 2003 under firma AB Startkapitalet nr 
3138. Nuvarande firma registrerades den 1 juni 
2004. Bolagets associationsform är aktiebolag och 
regleras av Aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget 
är publikt. Bestämmelserna i bolagsordningen är ej 
mer långtgående än Aktiebolagsslagen vad gäller 
förändring av aktieägares rättigheter. Aktierna 
i Bolaget är fritt överlåtbara. Styrelsens säte är 
registrerat i Malmö kommun, Skåne län. 

Huvudkontorets adress är:
Deflamo AB
Höjdrodergatan 32
212 39 Malmö

Väsentliga avtal
Det förekommer inga avtal som är av väsentlig 
betydelse för Bolagets förutsättningar att bedriva 
den aktuella verksamheten.

Försäkringar
Bolaget har ett försäkringsprogram som styrelsen 
bedömt vara anpassat till Bolagets verksamhet. 
Försäkringsskyddet är föremål för löpande översyn.

Tvister och rättsliga förhållanden
Bolaget har inte varit part i något rättsligt förfarande 
eller skiljeförfarande som vid något tillfälle har eller 
har haft betydande effekter på Bolagets finansiella 
ställning eller lönsamhet. Bolagets styrelse känner 
inte heller till några omständigheter som skulle 
kunna leda till att något sådant rättsligt förfarande 
eller skiljeförfarande skulle vara under uppsegling. 

Handlingar införlivade genom 
hänvisning
Detta memorandum ska läsas tillsammans med 
resultat- och balansräkningar med tillhörande 
noter, kassaflödesanalyser och, i förekommande 

fall, revisionsberättelser ur följande av Bolaget 
tidigare avlämnade rapporter, vilka införlivas genom 
hänvisning. De handlingar som införlivas genom 
hänvisning är: 
• Reviderad årsredovisning för verksamhetsåret 

2015.
• Reviderad årsredovisning för verksamhetsåret 

2016.
• Periodrapport, ej reviderad, för perioden 1 

januari 2017 till den 31 mars 2017.
Handlingarna finns tillgängliga på Bolagets hemsida: 
www.deflamo.com

Rådgivares intressen  
Eminova Fondkommission är Bolagets 
emissionsinstitut i samband med föreliggande 
transaktion. Eminova äger inga aktier i Deflamo och 
kommer vare sig köpa eller förmedla försäljning av 
Bolagets värdepapper.
Eminova har inte medverkat vid utformningen av 
föreliggande transaktion. Eminovas medverkan 
består i detta specifika uppdrag enbart av 
administrativa tjänster.
Eminova har inga ekonomiska intressen i Deflamo, 
eller i utfallet av föreliggande transaktion, men kan 
i framtiden komma att leverera aktuella tjänster av 
liknande slag till Bolaget.

Patent- och 
immaterialrättsstrategi
Innehavda patent
Patenten handläggs av patentavdelningen på 
Perstorp AB, Ingvar Sylegård, 0435-788 282
ingvar.sylegard@perstorp.com

C0988 EP 
EP 1 546 286, In force in; AT, BE, CH, CZ, DE, DK, 
EE, ES, FI, FR, GB, IE, IT, LT, LV, NL, PT, SE,TR
Will, -as long as annuity fees are paid, finally expire  
Aug. 5, 2023.

C988 EA 
EA008246, In force in RU
Will, -as long as annuity fees are paid, finally expire  
Aug. 5, 2023.

Legala frågor och övrig  
information
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C988 NO
NO 335533, In force
Will, -as long as annuity fees are paid, finally expire  
Aug. 5, 2023.

C988 PL
PL205039, In force
Will, -as long as annuity fees are paid, finally expire  
Aug. 5, 2023.

C991 SE 
SE 1630019-6 (pending, notice of allowance 
received)
Will, -as long as annuity fees are paid, finally expire  
Feb. 3, 2036.

C991 PCT 
PCT/SE2017/000007 (pending)
Nationalizations of above PCT will, -as long as 
annuity fees are paid, finally expire Feb. 2, 2037.

C995 SE 
SE 1630032-9 (pending, notice of allowance 
received)
Will, -as long as annuity fees are paid, finally expire 
Feb. 24, 2036.

C995 PCT 
PCT/SE2017/000010 (pending)
Nationalizations of above PCT will, -as long as 
annuity fees are paid, finally expire Feb. 17, 2037.

Skattefrågor
Transaktioner i Deflamos värdepapper kan 
komma att medföra skattemässiga konsekvenser 
för innehavaren. Innehavare av värdepapper i 
Bolaget rekommenderas att inhämta råd från 
skatterådgivare avseende skattekonsekvenser 
som kan uppkomma i varje enskilt fall. För fysiska 
personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige 
gäller för närvarande skatt på utdelningar med 30 
procent. Den preliminära skatten meddelas normalt 
av Euroclear, eller av förvaltaren om innehavet är 
förvaltarregistrerat.

Deflamo ansvarar inte för skatteinformation.
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§1 Firma
Bolagets firma är DEFLAMO AB (publ).

§2 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Skåne län, Malmö 
kommun.

§3 Verksamheten
Bolaget skall bedriva produktion, marknadsföring 
och handel med flamskyddsmedel, äga och förvalta 
dotterbolag samt idka därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapitalet
Aktiekapitalet utgör lägst 20.000.000 kr och högst 
80.000.000 kr.

§5 Aktier
Antalet aktier skall vara lägst 40.000.000 aktier, och 
högst 160.000.000 aktier.

Aktieslag
Aktier skall kunna utgöras av två slag, serie A och 
serie B. Aktier av vardera serie skall kunna utges 
till ett antal motsvarande 100 procent av det totala 
antalet aktier i bolaget. Aktier av serie A skall 
medföra rätt till tio (10) röster i bolaget och aktier av 
serie B skall medföra rätt till en (1) röst i bolaget.

Företrädesrätt
Beslutar bolaget att mot annan betalning än 
apportegendom ge ut nya aktier av serie A och 
serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie 
B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av 
samma aktieslag i förhållande till det antal aktier 
innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier 
som inte tecknas med primär företrädesrätt skall 
erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär 
företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier 
räcker för den teckning som sker med subsidiär 
företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan 
tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut 
äger och i den mån detta inte kan ske, genom 
lottning.

Beslutar bolaget att mot annan betalning än 
apportegendom ge ut aktier endast av serie A eller 
serie B eller teckningsoptioner eller konvertibler, 
skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier 
är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att 
teckna nya aktier, teckningsoptioner, respektive 
konvertibler i förhållande till det antal aktier de 
förut äger. Vad som ovan sagts skall inte innebära 
någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om 
emission mot annan betalning än apportegendom 
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

Omvandlingsrätt
Innehavare av aktier av serie A äger, inom ramen 
för det högsta antalet aktier av serie B som enligt 
bolagsordningen kan utges av bolaget, omvandla 
en eller flera av dessa till lika antal aktier av serie 
B. Framställningen om omvandling skall göras 
skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid skall 
anges hur många aktier som önskas omvandlade. 
Omvandling skall av styrelsen utan dröjsmål 
anmälas för registrering och är verkställd när 
registrering skett i aktiebolagsregistret samt 
antecknats i avstämningsregistret.

§6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst fyra (4) och högst åtta 
(8) ledamöter med högst två (2) suppleanter. 

§7 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte 
räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses en eller två revisorer 
med eller utan revisorssuppleanter.

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

Bolagsordning
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§9 Bolagsstämma
Bolagsstämma skall hållas på den ort där styrelsen 
har sitt säte eller i Stockholm. Årsstämma hålles 
årligen inom sex månader efter räkenskapsårets 
utgång. På årsstämman skall följande ärenden 
förekomma till behandling:
1. Val av ordförande till stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en el två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen utlyst
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och 
revisionsberättelse samt i förekommande fall, 
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkning och 
balansräkning samt i förekommande fall, 
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och 
verkställande direktören när sådan förekommer
8. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer 
samt eventuella revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer
10. Annat ärende, som ankommer på stämman 
enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller 
bolagsordningen

§10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§11 Deltagande i bolagsstämma
För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare 
göra en anmälan härom till bolaget före kl. 16.00 
den dag som anges i kallelse till stämman. Denna 
dag får inte vara en söndag, allmän helgdag, lördag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte 
infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 
Aktieägare får medföra biträde vid bolagsstämman 
endast om aktieägaren anmält antalet biträden 
(högst två) till bolaget enligt vad som angivits i 
föregående stycke.

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

Denna bolagsordning har antagits vid årsstämma 
den 18 maj 2017.
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Deflamo AB (publ)
Höjdrodergatan 32
212 39 Malmö, Sweden
+46 (0)40-619 95 00 
Mail: info@deflamo.com
www.deflamo.com

Emissionsinstitut    Bolagets Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB   Avanza Bank AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr    08-5622 5121
111 46 Stockholm 
Tfn +46 (0)8-684 211 00
Fax +46 (0)8-684 211 29
Mail info@eminova.se
www.eminova.se


