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DEFINITIONER OCH FÖRKORTNINGAR

Guideline eller Bolaget Guideline-koncernen, innefattande 
Guideline Oil Drilling Technology AB (publ) 
(556606-1155) med dotterbolag, om inget 
annat anges

Malå GeoScience Det av Guideline helägda dotterbolaget 
Malå GeoScience Förvaltnings AB (publ) 
(556235-2954) med dotterbolag, om inte 
annat anges

THK Thenberg & Kinde Fondkommission AB

NGM Nordic Growth Market NGM AB

SEK/KSEK/MSEK Svenska kronor/tusen svenska  
kronor/miljoner svenska kronor

Nyemissionen Den nyemission som inbjuds till teckning i 
genom föreliggande prospekt

NyEmIssIONEN I sAmmANDRAG

Villkor: Den som på avstämningsdagen den 4 
mars 2009 är registrerad som aktie ägare 
i Guideline Oil Drilling Technology AB 
(publ) äger företrädesrätt att för åtta (8) 
innehavda aktier teckna en (1) nyemitterad 
aktie. 

Teckningsrätt: För varje befintlig aktie erhålls en (1) teck-
ningsrätt. Det krävs åtta (8) teckningsrätter 
för teckning av en (1) nyemitterad aktie.

Teckningskurs: 2,20 SEK per aktie

Antal nya aktier som  
tillkommer i Nyemis-
sionen: 3 276 008 st

Avstämningsdag: 4 mars 2009

Teckningstid: 9–23 mars 2009

Handel med  
teckningsrätter: 9–18 mars 2009

Information om Guideline-aktien
Handelsplats: NGM Equity
ISIN-kod: SE0000849523
Kortnamn: GODT
Handelspost: 500 aktier

TIDPUNKTER FÖR EKONOmIsK INFORmATION
Delårsrapport januari–mars 2009 25 maj 2009

UPPRÄTTANDE OCH REGISTRERING AV PROSPEKT
Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlig-
het med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 §§ lagen (1991:980) om han-
del med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär 
inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är 
riktiga eller fullständiga.

Nyemissionen riktar sig inte till personer vars deltagande kräver ytterli-
gare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer 
av svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till Nyemissionen 
hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribu-
tion eller sådant erbjudande kräver åtgärder som anges i föregående me-
ning eller där det skulle strida mot regler i sådant land. Varken tecknings-
rätterna, interimsaktierna (BTA) eller de nya aktierna har registrerats eller 
kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i 
gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i Australien, Japan, Kanada, Nya 
Zeeland eller Sydafrika och får därför inte erbjudas, överlåtas eller för-
säljas, direkt eller indirekt, inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, 
Sydafrika eller USA. För personer med hemvist i USA får teckningsrät-
terna, interimsaktierna (BTA) och de nya aktierna erbjudas, överlåtas eller 
försäljas utanför USA om det sker i enlighet med tillämpliga undantag 
under United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse. Anmälan 
om teckning av aktier i strid med ovanstående kommer att vara ogiltig.

Informationen i detta prospekt har, då inte annat anges, sammanställts 
av Guideline utifrån källor som såvitt Bolaget känner till är tillförlitliga. 
Guideline ansvarar för att denna information har återgetts korrekt och att 
inga uppgifter i denna information utelämnats på ett sätt som skulle göra 
denna information felaktig eller missvisande men ansvarar inte för infor-
mationens riktighet eftersom den inte verifierats av oberoende part.

FRAMTIDSINRIKTAD INFORMATION
Informationen i detta prospekt som rör framtida förhållanden, såsom 
framtida resultatutveckling och andra antaganden om utvecklingen utgör 
framtidsinriktad information. Framtidsinriktad information är förenad med 
betydande osäkerhet, då den avser och är beroende av omständigheter 
utanför Bolagets kontroll. Någon försäkran att lämnade bedömningar och 
prognoser avseende framtiden kommer att realiseras lämnas inte, vare 
sig uttryckligen eller underförstått. Omständigheter som kan medföra 
att i prospektet lämnade bedömningar inte kan realiseras är bland andra 
efter fråge- och konjunkturutveckling, operativa kostnader samt utveck-
lingen av Bolagets verksamhet etc. Deltagare i Nyemissionen måste bilda 
sig en egen uppfattning rörande Bolaget och Nyemissionen med beak-
tande av informationen i hela prospektet.

TVIST
Tvist i anledning av Nyemissionen, innehållet i detta prospekt och därmed 
sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol ex-
klusivt. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på detta prospekt och 
på Nyemissionen enligt prospektet.
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Denna sammanfattning skall endast ses som en 
introduktion till prospektet. Varje beslut att inves-
tera i Guideline skall baseras på en bedömning 
av prospektet i dess helhet. Observera att det 
civilrättsliga ansvar som kan åläggas de personer 
som lagt fram sammanfattningen enbart kan göras 
gällande om sammanfattningen är vilseledande, 
felaktig eller oförenlig med övriga delar av pro-
spektet. Noteras bör också att en investerare som 
väcker talan vid domstol med anledning av uppgif-
terna i detta prospekt kan bli tvungen att svara för 
eventuella rättegångskostnader, inklusive översätt-
ning av prospektet i förekommande fall.

NyEmIssIONEN I sAmmANDRAG

Den som är aktieägare i Guideline på avstämningsdagen den 
4 mars 2009 äger företrädesrätt att delta i Nyemissionen och 
kommer att tilldelas en (1) teckningsrätt för varje innehavd 
aktie.

Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) 
aktie för 2,20 SEK. Vid fullteckning av Nyemissionen ökar 
antalet aktier med 3 276 008 från 26 208 066 till 29 484 074 
och Guideline tillförs cirka 7,2 MSEK före emissions
kostnader. Emissionen är till fullo garanterad.

Teckningstiden löper mellan den 9 och den 23 mars 2009 
och handel med teckningsrätter kommer att ske mellan den 9 
och den 18 mars 2009.

Det huvudsakliga syftet med Nyemissionen är att finan
siera tester för utveckling av Bolagets teknik inom området 
övervakning av hydraulisk bergspräckning.

GUIDElINEKONCERNEN I KORTHET

Affärsidé
Guideline är verksamt inom området geoteknologi. Bola
get har två helägda verksamhetsområden; dotterbolaget 
Guideline AB, som är ett utvecklingsbolag med fokus på 
utveckling av ny teknologi inom mikroseismik samt dotter
bolaget Malå GeoScience, som har lång historik och en 
ledande position inom området markradar.

VERKsAmHETEN I DOTTERbOlAGET GUIDElINE

Affärsidé
Guideline är ett utvecklingsbolag vars affärsidé är att ut
veckla, tillverka och marknadsföra mätsystem och tjänster 
som bygger på teknologi inom mikroseismik. Bland applika
tionerna finns positionsbestämning av borr och övervakning 
av hydraulisk bergspräckning för utvinning av olja, gas och 
andra fyndigheter. 

Bolagets metod beräknas tillfredställa oljebolagens och 
operatörernas behov av teknologi för exakt och kostnadseffek
tiv inmätning och positionsbestämning av borr och övervak

sammanfattnIng

ning av hydraulisk bergspräckning. Guideline tillhandahåller 
ett ITbaserat system med egenutvecklad mjuk och hårdvara 
som nyttjas för att tillhandahålla inmätningar. Initialt kom
mer inmätningar med systemet att ske genom egen personal, 
men på sikt kan för att snabbt sprida metoden på marknaden, 
teknologin komma att licensieras ut. Guideline kommer att 
erbjuda system och inmätningstjänster till företag verksamma 
inom borrning efter olja och gas i samarbete med oljefälts
tjänsteföretag eller direkt till slutkund. Verksamheten baseras 
på egna patentskyddade och patentsökta metoder. 

Visionen är att radikalt ändra förutsättningarna för borr
verksamhet och övervakning av hydraulisk bergspräckning. 
Genom Bolagets metod kan all inmätning ske från markplanet 
vilket skapar fördelar.

mål
Guidelines mål är att etablera sig på världsmarknaden som 
en viktig aktör och leverantör av teknologilösningar inom 
området mikroseismik, bl.a. med applikationerna positionsbe
stämning av borr och övervakning av hydraulisk bergspräck
ning vid borrning efter och utvinning av olja, gas och andra 
fyndigheter.

strategi
Guideline har klart definierade strategier för hur Bolaget skall 
bedriva teknikutveckling och bearbeta marknaden, vilka 
beskrivs nedan.

Verksamhetsbeskrivning
Guidelines teknik möjliggör positionering av borr och över
vakning av hydraulisk bergspräckning genom att all inmät
ning sker från markplanet. Metoden bygger på det faktum 
att borrning och hydraulisk bergspräckning skapar ljudvågor 
som fortplantas i jordlagren och därigenom kan användas som 
ljudkälla. Dessa ljudvågor detekteras av ett antal sensorer i 
markplanet vilka fångar upp och transporterar ljudvågorna till 
en centralt placerad dator för vidare behandling och analys. 
Mätdatan processas i Guidelines mjukvara, vilken bygger på 
en rad statistiska och matematiska algoritmer, och därigenom 
kan ljudkällans ursprung beräknas och analyseras. Slutligen 
presenteras borrspetsens koordinater eller de sprickzoner som 
bildas av hydraulisk bergspräckning i realtid för borropera
tören och möjliggör därmed styrning av verksamheten under 
pågående borrning eller hydraulisk bergspräckning.

Guidelines metod medger kontinuerlig inmätning i realtid 
under pågående borrning eller hydraulisk bergspräckning. 
Systemet är fortfarande under anpassning för kommersialise
ring och målsättningen är att det ska vara klart för kommer
sialisering före utgången av 2009. När de första kommersiella 
inmätningarna påbörjas avser Guideline att tillhandahålla 
systemet och kringliggande tjänster genom egen personal och 
egna lag av fältingenjörer. På sikt kan dock metoden komma 
att licensieras ut så att stora och globala aktörer inom oljeser
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vicebranschen kan tillhandahålla metoden till sina slutkunder 
genom egen fältpersonal. För Guidelines del innebär utlicen
siering att marknadsfokus kommer att ligga på paketering 
och dokumentation av metod, utbildning av fältpersonal hos 
samarbetspartners samt kvalitetssäkring av hur dessa tillhan
dahåller tjänsten till slutkunderna. På sikt finns även möjlighet 
att tillhandahålla metoden för inmätning av borrhål vid bl.a. 
produktions och prospekteringsborrningar i gruvmiljö samt 
entreprenadborrning.

marknad
Guidelines metod inom mikroseismik kan appliceras för 
positionsbestämning av borr och övervakning av sk hydraulisk 
bergspräckning. Metoden kan även tillämpas inom flera olika 
branschområden: t.ex. produktions och prospekteringsborr
ningar inom gruvindustrin, entreprenad och tunnelborrning
ar, borrning efter eller produktion av olja och gas. Gemensamt 
för dessa områden är ett ökande behov av kostnadseffektiv 
prospektering och utvinning av fyndigheter. Teknologier för 
att kunna positionsbestämma borren eller att övervaka och 
kartlägga sprickbildning vid hydraulisk bergspräckning är 
viktiga komponenter för att åstadkomma en effektivisering. På 
grund av marknadens storlek och de mycket stora investering
ar som görs inom prospektering och utvinning av olja och gas 
har Guideline valt att initialt fokusera helt på denna sektor. 
För att bryta in på marknaden har Guideline valt att prioritera 

landbaserad borrning och vissa speciella typer av borrning och 
utvinning där behoven av styrd borrning och positionsbestäm
ning eller hydraulisk bergspräckning är särskilt stort.

Guidelines metod för positionsbestämning av borr kan 
klassi ficeras som ingående i segmentet styrd borrning, vilket 
är ett av de drygt trettio segmenten inom oljeservicemarkna
den. Styrd borrning är ett av de snabbast växande segmenten 
och marknadens storlek har fyrfaldigats mellan åren 1999 och 
2006. För 2008 uppskattades marknaden vara värd 78 miljar
der kronor (9,3 miljarder dollar). Inom segmentet styrd borr
ning finns det en rad olika delsegment, däribland tjänster inom 
styrd borrning, uthyrning av olika typer av borrar, konsulttjäns
ter inom borrstyrning, olika mättjänster, styrutrustning, m.m.

Styrd borrning förekommer vanligtvis när ett oljeborrhål 
måste borras med någon annan lutning än vertikalt. Styrd 
borrning är mycket vanligt offshore (uppskattningsvis i cirka 
90 procent av fallen) och vid borrning från plattformar och av 
horisontella hål, men en stor andel av den konventionella land
baserade borrningen (uppskattningsvis drygt 50 procent) borras 
nu även med styrd borrning för att oljefyndigheter skall kunna 
utvinnas på ett mer effektivt sätt. Vidare förekommer styrd 
borrning vid vertikala hål genom lutande klippformationer 
därför att borren måste styras för att hålet skall bli rakt. Styrd 
borrning och inmätning av borrhål hör intimt ihop eftersom 
förmågan att kunna styra borren förutsätter förmåga att mäta 
in borrhålet och borren löpande. Av de regionala marknaderna 

Schematisk beskrivning av Guidelines metod för positionsbestämning av borrspetsen under pågående borrning

• Därefter presenteras följande 
parametrar i realtid:

– X-, Y- och Z-koordinater
för borrspetsen

– Borrspetsens 
kompassriktning

– Borrspetsens lutning

• Signaler från borrspetsen registreras 
och samlas in via ett flertal sensorer 
på marknivå

• Insamlad data bearbetas i Guidelines
mjukvara med avseende på brus och 
andra störningar

• Därefter görs beräkningar om 
borrspetsens position med grund i 
den bearbetade datan
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utgör Nordamerika cirka 50 procent av världsmarknaden för 
styrd borrning och av tjänster för inmätning av hål p.g.a. det 
stora antalet borriggar som finns i bruk i regionen. Enligt Spears 
& Associates finns en tydlig trend mot att allt fler borrhål borras 
med hjälp av styrd borrning, för ett mer effektivt resursutnytt
jande hos oljebolagen.

Hydraulisk bergspräckning innebär att man för att opti
mera produktionen i en olje eller gasfyndighet under stort 
tryck pumpar ner stora mängder sand, vatten och kemikalier 
som genom öppningar i borrhålets foderrör tränger ut i ter
rängen och därigenom sammanbinder olja och gas som ligger i 
fickor till sammanhållna reservoarer. Teknologi för hydraulisk 
bergspräckning har funnits under längre tid, men marknaden 
har under senare år vuxit i takt med att befintliga och nya olje 
och gasreserver på många ställen i världen i ökande utsträck
ning kräver hydraulisk bergspräckning för att produktionen 
skall bli intressant.

Hydraulisk bergspräckning kan ske genom s.k. förpro
grammering där man i förväg bestämt vilka mängder sand, 
vatten och kemikalier som ska pumpas ner i varje sprickzon 
innan man går vidare till att anlägga nästa sprickzon. Under 

senare år har dock metoder för en kontrollerad process kring 
hydraulisk bergspräckning vuxit fram. Dessa metoder bygger 
på mikroseismik och har till syfte att ge operatörer möjlighe
ter att styra processen i realtid för att optimera denna. Denna 
marknad är relativt ny och har snabbt vuxit. Officiella uppgif
ter om storleken på marknaden för övervakning av hydraulisk 
bergspräckning saknas men bedöms på basis av branschupp
gifter utgöra en miljardmarknad.

VERKsAmHETEN I DOTTERbOlAGET mAlå GEOsCIENCE

Sedan januari 2008 är Malå GeoScience ett helägt dotterbolag 
till Guideline. Malå GeoScience affärsidé är att skapa värden 
genom förvärv, förvaltning och utveckling av högteknolo
giska företag och koncept främst inom området radarbaserad 
geoteknik.

Malå GeoScience har sina rötter ända tillbaks till 1930ta
let, då som instrumentlaboratorium inom den statliga 
myndigheten Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU). 
Utvecklingen gick sedermera mot att utveckla produkter inom 
”Ground Penetrating Radar” (GPR), en teknologi avsedd till 
att identifiera strukturer under markytan med hjälp av radar

Testborrplats
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system. Under 1980talet introducerade Malå GeoScience sin 
första kommersiella produkt, RAMAC, som var den första 
radarprodukten utvecklad för mätning i borrhål som tagits 
fram och som än idag är världsunik och en kommersiellt fram
gångsrik produkt.

Verksamhetsbeskrivning
Idag är Malå GeoScience en av världens ledande aktörer 
inom GPRmarknaden med huvudkontor, utveckling och 
produktion i Malå, men med avsättning för sina produkter 
över i stort sett hela världen. För att möta kraven från en 
global efterfrågan finns dels ett dotterbolag för försäljning 
och produktservice etablerat i Charleston, South Carolina, 
USA, samt försäljningskontor i Beijing, Kina. Distributörer 
och återförsäljare finns i de flesta länder och världsdelar. Malå 
GeoScience har totalt 45 anställda, varav 40 i Sverige och fem 
i USA. Av den totala personalstyrkan är elva verksamma inom 
forskning och utveckling.

Malå GeoScience har ett brett produktsortiment utvecklat 
för att möta olika typer av behov av att undersöka dolda struk
turer i olika typer av material och likaså för att kunna möta 
behoven från olika användargrupper.

Centralt i alla produkter finns en kärnteknologi i form av 
kontrollenheter och mikrovågskonstruktioner som tillsam
mans med antenntekniken gör mätningar genom mark eller 
andra fasta material möjliga. Alla delar av kärnteknologin har 
utvecklats i sin helhet av Malå GeoScience som därmed äger 
alla rättigheter till kärnteknologin.

Produktsortimentet är indelat i fyra huvudgrupper:
• Utility Systems
• Concrete Systems 
• Geophysical Systems
• Övriga produkter

Utility Systems är en användarvänlig produktgrupp speciellt 
anpassad för att kunna användas även av lekmän. Med hjälp av 
systemet identifieras strukturer som gasledningar, tele kablar, 
avloppsledningar, vattenrör etc. Produkterna kan således använ
das för att underlätta störningsfritt grävningsarbete, lokalisera 
ledningskopplingar, brott på ledningssystem eller liknande.

Concrete Systems är system som bl.a. kombinerar radar
teknik och elektromagnetisk teknik för att undersöka vägar, 
taxi och landningsbanor för flyg samt identifiera armerings
järn och/eller kablar i betongkonstruktioner. Med hjälp av 
dessa system kan stora kostnader och tid sparas i många olika 
sammanhang, exempelvis genom att man undviker spänn
kablar, armeringsjärn, vattenledningar och elledningar vid 
håltagning eller borrning i betong. 

Geophysical Systems kan sägas vara ursprunget till dagens 
mer applikationsinriktade system. Användarna inom detta 
område kännetecknas av hög kompetens. Dessa produkter 
används ofta tillsammans med GPS och andra positione

ringsverktyg samt även tillsammans med andra geofysiska 
mätmetoder. I denna produktgrupp finns ett flertal varianter 
för olika terrängförhållanden, underlag, djup som skall mätas 
o.s.v. Vidare finns också inom denna grupp den ursprungliga 
radarn som mäter från borrade hål, liksom vidareutvecklingar 
av detta system som möjliggör radarmätningar ner till 1 500 
meter under markytan. 

Bland övriga produkter återfinns bl.a. produkter som 
används för att få fram extremt detaljerad information om 
ledningsnät, arkeologiska anomalier och andra typer av situa
tioner där större ytor måste täckas. Den slutliga tolkningen 
förs som regel över till digitala kartor.

ÖVRIG INFORmATION AVsEENDE GUIDElINE

Guidelines styrelse består av Torsten Börje malm (ordfö
rande), Marlene Bergström, Klas Carlin, Jim Cotton, Olle 
Grinder, Jan Hjorth, Inge Näslund och Bengt Ljung.

Ledande befattningshavare i Guideline är Peter Hjorth 
(verkställande direktör) och Lena Lönnberg (ekonomichef).

Guidelines revisor är Claes Thimfors, Öhrlings Pricewater
houseCoopers AB. För mer information, se avsnittet ”Styrelse, 
ledande befattningshavare och revisorer”.

Guidelines tre största ägare var per den 30 december 2008 
Nordnet Pensionsförsäkring AB med 9,4 procent av kapital 
och röster, Avanza Pension Försäkringsaktiebolag med 5,7 
procent samt Bolagets grundare Jan Hjorth med 3,6 procent.

RIsKFAKTORER

Det finns en rad riskfaktorer som kan påverka Guidelines 
verksamhet, vilka en investerare bör beakta vid en investe
ring i Bolaget. Dessa riskfaktorer beskrivs närmare i avsnittet 
”Riskfaktorer” på sidan 7 och innefattar bland annat risker 
relaterade till: Teknik, begränsad historik, beroende av 
personal och nyckelpersoner, motpartsförhållanden, kundkon
centration, konkurrens, tillgång på utrustning och personal, 
oljepriset, valuta, pris, räntor, krediter, likviditet, konjunktur 
och politiska faktorer, framtida kapitalbehov, skatt, samgåen
den och förvärv, olika rättssystem och rättsliga förfaranden, 
Guidelines aktieutveckling samt risker som kan ha påverkan 
på dotterbolaget Malå Geosciences verksamhet.
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Nedan redovisas den historiska utvecklingen för Guideline 
för perioden 2005–2008. Informationen är hämtad från 
reviderade årsredovisningar, med undantag för siffrorna för 
perioden januari–december 2008 vilka kommer från Bolagets 
oreviderade bokslutskommuniké för 2008. Årsredovisnin

garna och bokslutskommunikén som presenteras övergripande 
i detta avsnitt återfinns i sin helhet på Bolagets hemsida, se 
avsnittet ”Handlingar införlivade genom hänvisning”.

Finansiell utveckling i sammandrag, Guideline

KSEK

080101–081231
Koncernen

IFRS
12 mån

070101–071231 
Koncernen

IFRS
12 mån

060701–061231
Koncernen

IFRS
6 mån

050701–060630
Koncernen

IFRS
12 mån

RESUlTATRÄKNING

Omsättning 59 866 322 0 0 

Totala intäkter 66 104 322 0 53 

Rörelsekostnader –68 332 –7 728 –3 027 –5 112

EBITDA –2 228 –7 405 –3 027 –5 059 

Rörelseresultat –3 971 –7 434 –3 040 –6 536 

Periodens resultat –3 218 –7 258 –3 005 –6 477 

bAlANSRÄKNING

Totala tillgångar 111 091 90 000 14 090 11 327 

Eget kapital 80 662 76 760 12 730 10 275 

Räntebärande skulder 14 588 0 0 0 

KASSAFlöDE

Kassaflöde från den löpande verksamheten 184 –6 091 –2 828 –4 649 

Periodens kassaflöde 5 516 –3 528 1 611 5 744 

Investeringar –65 479 –4 043 –1 021 –2 208

NyCKElTAl

EBITDA-marginal neg. neg. neg. neg.

Rörelsemarginal neg. neg. neg. neg.

Vinstmarginal neg. neg. neg. neg.

Avkastning på eget kapital neg. neg. neg. neg.

Soliditet 73% 85% 90% 91%

Resultat per aktie, SEK –0,13 –0,41 –0,20 –0,50 

Utdelning per aktie, SEK 0 0 0 0 

Aktiekurs vid periodens slut, SEK 2,04 10,90 2,90 3,40 

Genomsnittligt antal aktier, st 25 072 421 17 645 404 14 676 237 12 933 738

Utestående antal aktier, st 26 208 066 24 693 872 16 420 404 14 600 404

Medelantal anställda, st 45 1 2 2
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rIskfaktOrer

Nedan anges några av de riskfaktorer som kan 
få betydelse för Guidelines framtida utveckling. 
Dessa är inte sammanställda i ordning efter bety-
delse eller potentiell ekonomisk inverkan på Bola-
gets resultat eller värdering och skall inte ses som 
uttömmande utan endast som exemplifierande 
utgångspunkter. 

Beskrivningar av Guidelines verksamhet med 
marknadsförutsättningar och inverkan på Bolagets 
ekonomiska utsikter är baserade på Bolagets egna 
bedömningar samt på externa källor. Sådana be-
skrivningar är till sin natur behäftade med osäker-
het som Guideline inte kan råda över, varför inga 
garantier kan lämnas att det som beskrivs i pro-
spektet är korrekt eller kommer att inträffa. Guide-
line kan påverka eller motverka vissa faktorer i den 
löpande verksamheten, medan andra kan inverka 
slumpmässigt och helt eller delvis ligga utanför 
Bolagets kontroll. Vid en bedömning av Guidelines 
framtida utveckling är det därför viktigt att beakta 
och bedöma dessa riskfaktorer. 

Ägande av aktier är alltid förenat med risk och 
innehavare av aktier i Guideline uppmanas därför 
att, utöver den information som ges i detta pro-
spekt, göra sin egen bedömning av nämnda och 
potentiella tillkommande riskfaktorer och deras 
betydelse för den framtida utvecklingen.

VERKsAmHETsRIsKER I KONCERNEN OCH  

DOTTERbOlAGET GUIDElINE

Teknikrisker
Guidelines teknik befinner sig under anpassning för kom
mersialisering. Det kan ej uteslutas att det därvid visar sig 
att tekniken har allvarliga brister, vilket kan medföra att 
ytterligare utvecklingsarbete måste genomföras. En sådan 
utveckling kan komma att försena och i värsta fall omöjliggöra 
en kommersialisering. Eventuell vidare utveckling av tekniken 
kan även komma att medföra att ytterligare finansiering kan 
komma att krävas.

begränsad historik
Guideline är ett utvecklingsbolag som ännu inte har några 
intäkter eller kunder och med begränsad historik. Mot 
bakgrund av detta finns det inga historiska siffror avseende 
försäljning och resultat att utgå ifrån vid en utvärdering av 
Bolaget och dess verksamhet. 

beroende av personal och nyckelpersoner
Bolagets förmåga att attrahera och behålla kvalificerad perso
nal är av avgörande betydelse för Bolagets framtida utveckling. 
Om nyckelpersoner lämnar Guideline kan det därför få en ne
gativ inverkan på verksamheten. Även om ledningen anser att 
Bolaget har goda förutsättningar för att kunna attrahera såväl 
som behålla kvalificerad personal, kan det inte garanteras att 
detta kommer att kunna ske på tillfredsställande villkor givet 
den konkurrens om arbetskraft som finns från andra bolag i 
branschen eller närstående branscher.

motpartsrisker
I linje med Guidelines strategi ligger att bedriva teknikutveck
ling med utvalda partners vilka Bolaget ingår samarbetsavtal 
med. Om någon av dessa partners skulle dra sig ur avtalade 
samarbeten eller inte bidra med vad som avtalats kan det 
innebära att Bolagets teknikutveckling kan komma att ske i 
långsammare takt och att Bolaget tvingas söka en eller flera 
nya samarbetspartners, något som kan påverka Bolagets ut
veckling negativt.

mARKNADsRIsKER

Kundkoncentration
Marknaden för oljeservice domineras av en handfull större ak
törer. Dessa aktörer kontrakterar mindre, specialiserade bolag 
med tillgång till särskilda kompetenser och teknologier utefter 
deras kunders behov. För att nå ut med Guidelines teknologi 
på bred front till oljeservicebolagens slutkunder – oljebolagen 
– krävs det således att Bolaget lyckas attrahera intresse från 
oljeservicebranschens stora aktörer.

Konkurrens
Bolagets teknik är nydanande, men det kan inte uteslutas 
att konkurrerande företag utvecklar nya tekniker som kan 
komma att påverka Guidelines försäljning och resultat nega
tivt. Konkurrerande metoder till Bolagets teknik som används 
idag är bl.a. gyroinmätning och inmätning genom magnetisk 
avvikelseanalys.

Tillgång på utrustning och personal
Bolaget är verksamt i en kunskapsintensiv och högteknologisk 
bransch och därför beroende av kontinuerlig tillgång till erfor
derlig utrustning och personal som kan hantera denna. Den 
mjukvara som ligger till grund för Bolagets metod kommer 
kontinuerligt att behöva uppgraderas och utvecklas, något som 
kräver särskild kompetens inom applicerbara teknikområden. 
Om Bolagets teknik inte uppdateras och vidareutvecklas i den 
takt som kunderna erfordrar, kan det ha negativ påverkan på 
Guidelines förmåga att behålla och/eller attrahera nya kunder.
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RISKFAKTORER

Oljepriset
Guidelines verksamhet är i dagsläget till största delen inriktad 
mot oljeprospekteringsbranschen, där aktiviteten till stor del 
beror på efterfrågan på olja och det rådande oljepriset. Vid ett 
högt oljepris brukar borraktiviteten vara hög, samtidigt som 
kostnaderna för borriggar är höga, varför oljebolagen är ange
lägna om att hålla nere antalet dagar som krävs för borrning. 
Vid ett lågt oljepris å andra sidan sker färre borrningar, men 
kraven är då högre på att fler borrningar skall rendera i fynd 
av olja eller gas. Generellt kan sägas att marknaden för styrd 
borrning inte är ensidigt beroende av oljeprisets utveckling, 
men att marknaden gynnas av högre borraktivitet.

FINANsIEllA RIsKER

Valutarisker
Bolagets inköp och intäkter kan komma att ske till stor del 
från utländska leverantörer respektive kunder. Framtida fluk
tuationer i valutan kan innebära ökade kostnader och därmed 
försämra resultatet för Bolaget. I dagsläget betalas kostnader 
till allra största del i SEK.

Ränterisk
Ränterisk definieras som en resultatförsämring som orsakas av 
en förändring i marknadsräntorna. Guidelines finansierings
källor utgörs av eget kapital, kassaflöde från den operativa 
verksamheten samt upplåning. Per den 31 december 2008 
uppgick Bolagets räntebärande skulder till cirka 14,6 MSEK. 
Om Guidelines befintliga lånevillkor skulle förändras eller ny 
upplåning skulle försvåras i samband med ytterligare investe
ringar kan detta påverka Guidelines omsättning, resultat och 
finansiella ställning negativt.

Kreditrisk
Koncernens potentiella kunder är stora företag inom oljeservi
cesektorn och kreditriskerna bedöms därför som låga.

likviditetsrisk
För att finansiera vidare utveckling av koncernens produkter 
kan Bolaget även framöver komma att behöva tillskott av kapi
tal. Detta kan medföra att ytterligare ägarkapital kan komma 
att krävas. Det finns inga garantier för att Guideline i en sådan 
situation kommer att kunna anskaffa ytterligare kapital.

Konjunktur och politiska faktorer
Bolaget är beroende av den internationella oljeprospekterings
marknaden, som till stor del påverkas av efterfrågan på olja, 
vilket till viss del är beroende av konjunkturutvecklingen och 
som även kan påverkas av politiskt fattade beslut och faktorer.

Framtida kapitalbehov
Det kan inte uteslutas att ytterligare kapital kan komma att 
behövas för att finansiera Guidelines verksamhet i framtiden. 
Om en kapitalanskaffning i ett mindre gynnsamt marknads
läge skulle behöva genomföras finns risk för att en sådan 
kapitalanskaffning kan komma att ha en negativ påverkan på 
Guidelines verksamhet eller Bolagets aktieägares rättigheter. 
Om Bolaget skaffar ytterligare finansiering genom att emittera 
aktier eller aktierelaterade instrument kan Bolagets aktieägare 
komma att drabbas av utspädning medan lånefinansiering, 
om sådan är tillgänglig för Bolaget, kan innehålla begränsande 
villkor som kan inskränka Bolagets flexibilitet. Det kan inte 
garanteras att nytt kapital kan anskaffas då behov uppstår el
ler att det kan anskaffas på för Bolaget acceptabla villkor.

skatt
Dotterbolaget Guideline bedriver idag uteslutande verksam
het i Sverige och är således enbart exponerad för den svenska 
skattelagstiftningen i dagsläget. I framtiden kan det inte ute
slutas att Bolaget väljer att starta dotterbolag i utlandet för tek
nikutveckling eller försäljning, vilket innebär att andra juris
diktioners skattelagstiftning kan komma att påverka Bolagets 
skattesituation.

ÖVRIGA RIsKER

samgåenden och förvärv
Guideline har som verksamhet att i samarbete med partners 
utveckla Bolagets teknologi. Samtidigt utvärderar Bolaget 
möjliga samgåenden och förvärv i fall sådana skulle vara 
intressanta för Bolagets utveckling och dess aktieägare. Sam
gåenden är förenade med risker rörande bl.a. kontroll av och 
utveckling av verksamheten, medan förvärvsrisker inkluderar 
motpartsrisk, prisrisk, organisatoriska risker och legala risker.

Olika rättsystem och rättsliga förfaranden
Bolagets teknologi förväntas i framtiden främst att säljas på 
marknader andra än den svenska. Detta innebär att Bolaget 
kan komma att behöva ta hänsyn till en rad olika rättssystem 
genom vilka Bolaget kan exponeras för legala risker som Bola
get inte har förutsett eller kunnat förutse. 

Garantiavtal avseende Nyemissionen
Guideline har ingått avtal med antal emissionsgaranter vilka 
har förbundit sig att teckna i emissionen i det fall aktieägare 
inte tecknar i Nyemissionen. Ingångna garantiavtal, tillsam
mans med erhållna teckningsförbindelser, motsvarar 100 
procent av det totala emissionsbeloppet, vilket innebär att 
Nyemissionen till fullo är garanterad. Även om Bolaget till 
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RISKFAKTORER

viss del erhållit säkerställda garantibelopp genom deponering 
av likvida medel kan det dock inte garanteras att samtliga 
garanter kan fullgöra sina åtaganden fullt ut gentemot Bolaget 
på grund av faktorer utanför Guidelines kontroll. Garanterna 
är dock medvetna om att garantierna innebär en juridiskt 
bindande förpliktelse gentemot Bolaget och förpliktar sig att 
hålla erforderliga medel tillgängliga för det fall garantin skall 
tas i anspråk.

Guidelines aktieutveckling
Guidelines aktie är noterad på NGM Equity sedan 15 decem
ber 2005. Priset på aktien påverkas av faktorer som hänför sig 
till Bolaget och som Bolaget till viss del kan påverka, men även 
till omvärldsfaktorer som Bolaget inte råder över. Detta in
nebär att det pris som aktien handlas till kommer att variera. 
Guidelines aktie tillhör de mest omsatta på NGM Equity, 
men inga garantier kan lämnas avseende likviditeten i aktien, 
innebärande att det tidvis kan saknas möjlighet att avyttra 
eller förvärva aktier till marknadsmässigt pris.

RIsKER AVsEENDE VERKsAmHETEN I DOTTERbOlAGET  

mAlå GEOsCIENCE

Malå GeoSciences verksamhet påverkas av ett antal faktorer. 
En del av dessa ligger inom ramen för vad bolaget kan påverka, 
medan andra ligger utanför bolagets kontroll. Den följande 
riskanalysen är inte heltäckande, utan syftar till att peka på 
några av de viktigaste faktorerna vid en riskbedömning.

Konkurrens
Malå GeoSciences nuvarande konkurrenssituation är tämligen 
väl kartlagd. Bedömningarna om den framtida tillväxten på 
marknaden är i hög grad enig i så måtto att man förväntar sig 
en kraftig tillväxt i användningsområden och tillämpningar. 
Detta medför med stor sannolikhet att branschen i samband 
med en expansion får ökad uppmärksamhet och att nya aktö
rer söker etablera sig på en expansiv marknad. Malå GeoSci
ence, med sitt heltäckande utbud, står väl rustat i en sådan ny 
situation, men en kraftigt ökad etableringstakt kan få negativ 
påverkan på exempelvis prissidan. 

Politiska risker
Försäljningen av Malå GeoSciences produkter sker över i stort 
sett hela världen. Av detta följer att Malå GeoScience måste 
hantera ett stort och vitt spektrum av olika kulturer och 
ibland verka i instabila miljöer. Detta är en riskfaktor i det att 
det ställer stora krav på anpassningsförmåga, men också inne
bär viss risk vad beträffar betalningssäkringar, kompetens
försörjning i säljprocesser, komplicerade distributionssystem 
etc. Det är viktigt att notera att denna situation som beskrivs 
som en risk i hög grad också utgör en möjlighet, eftersom Malå 
GeoScience har väl uppbyggd organisation och erfarenhet för 
att hantera detta.

Personal
För Malå GeoSciences framtida utveckling är fortsatt 
avancerad teknisk utveckling på produktsidan av avgörande 
betydelse. Detta i sin tur ställer stora krav på att person
alförsörjningen av den kompetens som krävs går att säker
ställa. Konkurrensen om kvalificerad utvecklingspersonal 
kommer att öka i framtiden. Med ett ökat fokus på utveckling 
av marknads och försäljningsorganisationen i olika länder 
ställer detta ökade krav på att hitta rätt personer och rätt 
försäljningskanaler.

Finansiella risker
En stor del av Malå GeoSciences försäljning sker utanför Sve
riges gränser och normalt sett i EUR och USD. Förändringar 
i relationen mellan den svenska kronan, som en mycket liten 
valuta på världens penningmarknad, och EUR och USD får 
omedelbara effekter på resultatet.

Konjunkturrisker
Risker avseende konjunkturläget är en naturlig del för alla fö
retag. För Malå GeoSciences del kan det vara av positivt värde 
att bolaget är verksamt på många olika geografiska marknader.
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Inbjudan tIll tecknIng av aktIer I guIdelIne 
OIl drIllIng technOlOgy ab (publ)

Stockholm den 2 mars 2009

Guideline Oil Drilling Technology AB (publ)
Styrelsen

Styrelsen i Guideline Oil Drilling Technology AB (publ) 
beslutade den 3 februari 2009 med stöd av bemyndigande 
från årsstämman den 2 juni 2008 att genomföra en ökning av 
aktiekapitalet med högst 327 600,80 SEK genom nyemission 
av högst 3 276 008 aktier med kvotvärdet 0,10 SEK.

Bolagets aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna de nya 
aktierna i förhållande till det antal aktier de redan äger.

Efter Nyemissionen kommer aktiekapitalet, vid full teck
ning, att öka med högst 327 600,80 SEK från 2 620 806,60 
SEK till högst 2 948 407,40 SEK och antalet aktier kommer 
att öka med högst 3 276 008 aktier från 26 208 066 aktier till 
högst 29 484 074 aktier.

Härmed inbjuds, i enlighet med villkoren i detta prospekt, 
aktieägarna i Guideline att med företrädesrätt teckna nya ak
tier i Bolaget. Innehav av åtta (8) befintliga aktier ger rätt att 
teckna en (1) ny aktie. Emissionskursen har fastställts till 2,20 
SEK, vilket medför att Bolaget tillförs högst ca 7,2 MSEK före 
emissionskostnader, som uppskattas till cirka 1,6 MSEK1). De 
nya aktierna skall medföra samma rätt som de förutvarande 
aktierna i Guideline.

TECKNINGsFÖRbINDElsE OCH EmIssIONsGARANTI

Guideline har från ett antal investerare omfattande såväl ut
omstående investerare som befintliga aktieägare erhållit teck
ningsförbindelse och garantiåtaganden om totalt 7,2 MSEK 
motsvarande 100% av det totala emissionsbeloppet.2)

¹ Av emissionskostnaderna avser ca 0,7 MSEK kostnader för emissionsgaranter
² Se avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information” för ytterligare information 
om teckningsförbindelser och emissionsgaranti
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bakgrund Och mOtIv

Guideline har utvecklat en unik metod inom mikroseismik 
för positionsbestämning av borrspets under pågående borr
ning efter olja och gas samt samt övervakning av hydraulisk 
bergsspräckning. Verksamheten har hittills inriktats på ut
veckling av metoden för kommersiell oljeborrning. Guideline 
har tidigare meddelat mycket positiva testresultat i samband 
med fälttester i Kanada under hösten 2008. Testerna visar 
att Guidelines teknik med stor sannolikhet kan nyttjas för 
övervakning av s.k. hydraulisk bergspräckning som i ökande 
omfattning används vid olje och gasutvinning för att opti
mera produktionen. Guideline bedömer att tekniken kan 
komma att lanseras kommersiellt före utgången av 2009. För 
detta krävs ytterligare fälttester inför etablering av verksam
het genom vilken kommersiella inmätningar kan erbjudas 
slutkunder. För finansiering av i huvudsak dessa aktiviteter 
genomförs en nyemission om cirka 7,2 MSEK med företrädes
rätt för befintliga aktieägare.

I övrigt hänvisas till redogörelsen i föreliggande prospekt, vilket 
upprättats av styrelsen i Guideline Oil Drilling Technology AB 
(publ) med anledning av föreliggande nyemission. Styrelsen i 
Guideline Oil Drilling Technology AB (publ) är ansvarig för 
innehållet i detta prospekt. Härmed försäkras att styrelsen 
i Guideline Oil Drilling Technology AB (publ) vidtagit alla 
rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i 
prospektet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med de faktiska 
förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna 
påverka dess innebörd.

Stockholm den 2 mars 2009

Guideline Oil Drilling Technology AB (publ)
Styrelsen
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vIllkOr Och anvIsnIngar

FÖRETRÄDEsRÄTT

Den som på avstämningsdagen den 4 mars 2009 är registre
rad som aktieägare i Guideline äger företrädesrätt att teckna 
aktier. Åtta (8) befintliga aktier ger rätt att med företrädesrätt 
teckna en (1) ny aktie. 

För aktieägare som väljer att inte deltaga i Nyemissionen 
uppstår, under förutsättning att Nyemissionen fulltecknas, en 
utspädningseffekt om 11,1% alternativt 3 276 008 nya aktier.

AVsTÄmNINGsDAG

Avstämningsdag hos VPC AB (”VPC”)1 för rätt att deltaga 
i emissionen är den 4 mars 2009. Sista dag för handel med 
Guidelines aktie med rätt att deltaga i emissionen är den 27 
februari 2009. 

TECKNINGsRÄTTER

Rätten att teckna aktier utövas med stöd av teckningsrätter. 
Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare 
erhåller teckningsrätter. Aktieägare erhåller en (1) tecknings
rätt för varje innehavd aktie. Åtta (8) teckningsrätter berät
tigar till teckning av en (1) ny aktie.

TECKNINGsKURs

Teckningskursen uppgår till 2,20 SEK per aktie. Courtage 
utgår ej. 

HANDEl mED TECKNINGsRÄTTER

Handel med teckningsrätter kommer att ske på NGM Equity 
fr.o.m. 9 mars 2009 t.o.m. den 18 mars 2009. Bank eller fond
kommissionär handlägger förmedling av köp och försäljning av 
teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrät
ter skall därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. 

TECKNINGsTID

Teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsrätter 
skall ske genom kontant betalning under perioden 9 mars till 
den 23 mars 2009. Observera att ej utnyttjade teckningsrät
ter blir ogiltiga efter teckningstidens utgång och förlorar sitt 
värde. Dessa kommer då att avregistreras från VPkontot utan 
avisering från VPC. 

För att förhindra förlust av värdet på teckningsrätterna måste 
dessa antingen utnyttjas för teckning av aktier senast den 23 
mars 2009 eller säljas senast den 18 mars 2009. 

INFORmATION TIll DIREKTREGIsTRERADE AKTIEÄGARE 

De aktieägare som på avstämningsdagen var registrerade i den 
av VPC för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller emis
sionsredovisning med bifogad förtryckt inbetalningsavi. Av 

den förtryckta emissionsredovisningen framgår bl.a. antalet 
erhållna teckningsrätter. 

Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken 
särskilt förda förteckningen över panthavare med flera erhåller 
inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. 
Någon separat VPavi som redovisar registrering av tecknings
rätter på aktieägares VPkonto kommer ej att skickas ut.

INFORmATION TIll FÖRVAlTARREGIsTRERADE AKTIEÄGARE 

De aktieägare som på avstämningsdagen var förvaltarregistre
rade hos bank eller fondkommissionär erhåller ingen emis
sionsredovisning från VPC. Teckning och betalning skall ske i 
enlighet med anvisningar från respektive bank eller fondkom
missionär.

TECKNING OCH bETAlNING mED sTÖD AV TECKNINGsRÄTTER 

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske ge
nom samtidig kontant betalning. Viktigt att tänka på är att det 
normalt tar cirka tre bankdagar för likvid att nå mottagarkon
tot. Anmälningssedlar som sänds med post bör därför avsän
das i god tid före sista teckningsdag. Teckning och betalning 
skall ske i enlighet med något av nedanstående alternativ: 

1. Förtryckt inbetalningsavi från VPC
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrät
ter utnyttjas för teckning av aktier skall den förtryckta inbe
talningsavin från VPC användas som underlag för teckning 
genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln skall därvid 
inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på 
inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.

2. särskild anmälningssedel
I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras eller om 
aktieägaren av andra skäl avser att utnyttja ett annat antal 
teckningsrätter än det som framgår av den förtryckta inbetal
ningsavin, skall Särskild anmälningssedel användas. Teckning 
genom betalning sker med den inbetalningsavi som medföljer 
den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalnings-
avin från VPC skall därvid inte användas. Särskild anmäl
ningssedel kan beställas från Thenberg & Kinde fondkommi
sion AB via telefon. Anmälan är bindande.

Ifylld Särskild anmälningssedel skall skickas eller lämnas till:

Thenberg & Kinde Fondkommission AB
Emissioner / Guideline
Box 2108
403 12 Göteborg

1 VPC har från och med den 9 februari 2009 bytt 
namn till Euroclear Sweden AB.
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VIllKOR OCH ANVISNINGAR

Besöksadress: Västra Hamngatan 19
Telefon: 031745 50 00
Fax: 031711 22 31

Anmälningssedeln skall vara Thenberg & Kinde Fondkommis
sion tillhanda senast den 23 mars 2009 klockan 17.00. Endast 
en särskild anmälningssedel per person eller firma kommer att 
beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälnings
sedel kan komma att lämnas utan avseende.

TECKNING UTAN sTÖD AV TECKNINGsRÄTT

För det fall samtliga teckningsrätter tilldelade aktieägare inte 
utnyttjas skall tilldelning av aktier ske pro rata till aktieägare 
som tecknar utan stöd av företrädesrätt i förhållande till det 
antal aktier de tidigare äger (subsidiär företrädesrätt). Aktier 
som inte tecknas med subsidiär företrädesrätt skall tilldelas 
allmänheten pro rata i förhållande till antalet tecknade aktier 
och i sista hand fördelas till garanter.

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätt skall ske un
der samma tidsperiod som teckning med stöd av teckningsrätt, 
d.v.s. från den 9 mars t.o.m. den 23 mars 2009.

Intresseanmälan att teckna aktier utan företrädesrätt skall 
göras på ”Anmälningssedel utan företrädesrätt” som ifylls, 
undertecknas och skickas eller lämnas till Thenberg & Kinde 
Fondkommission på adress enligt ovan. Anmälningssedel kan 
beställas från Thenberg & Kinde Fondkommission via telefon. 
Anmälningssedeln skall vara Thenberg & Kinde Fondkommissi
on tillhanda senast den 23 mars 2009 klockan 17.00. Observera 
att endast en anmälningssedel kommer att beaktas och i det 
fall det insänds fler än en kommer endast den senaste insända 
anmälningssedeln registreras. Anmälan är bindande. 

bEsKED Om TIllDElNING

Besked om eventuell tilldelning av aktier lämnas genom 
utskick av avräkningsnota vilken skall betalas i enlighet med 
anvisningarna på denna. Utskick av avräkningsnotor beräknas 
ske i slutet av vecka 13. 

Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning. 
Vid överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre 
antal aktier än vad som anmälningarna avser eller i vissa fall 
helt utebli. Om teckningstiden förlängs flyttas tiden för be
sked om tilldelning fram i motsvarande antal dagar. 

 
bETAlNING

Betalning skall vara Thenberg & Kinde Fondkommision 
tillhanda senast fem bankdagar efter utsändandet av avräk
ningsnota. Om betalning inte sker i tid kan aktier komma 
att överlåtas till annan part. Om betalning från en sådan 
försäljning understiger teckningskursen enligt erbjudandet 

kan mellanskillnaden komma att utkrävas av den person som 
ursprungligen tilldelades aktierna. 

bETAlD TECKNAD AKTIE (bTA)

Teckning genom betalning registreras hos VPC så snart detta 
kan ske, vilket normalt innebär cirka tre bankdagar efter betal
ning. Därefter erhåller tecknaren en VPavi med bekräftelse 
att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) har skett på 
tecknarens VPkonto. Aktieägare som har sina innehav förval
tarregistrerade via depå hos bank eller fondkommissionär delges 
information från respektive förvaltare. 

HANDEl I bTA

Handel med BTA kommer att ske på NGM Equity från den 9 
mars 2009 fram till att Bolagsverket har registrerat emissio
nen. Denna registrering beräknas ske i mitten av april 2009.

lEVERANs AV AKTIER

BTA kommer att ersättas med aktier så snart Nyemissionen av 
aktier har registrerats hos Bolagsverket. Efter denna registre
ring kommer BTA att bokas ut från respektive VPkonto och 
ersättas med aktier utan avisering. Sådan ombokning beräknas 
ske i mitten av april 2009. I samband med detta beräknas de 
nyemitterade aktierna bli föremål för handel på NGM Equity. 

RÄTT TIll UTDElNING

De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning från och 
med för räkenskapsåret 2009. Utbetalning av eventuell utdel
ning ombesörjs av VPC eller, förvaltarregistrerade innehav, 
i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Om aktieägare 
inte kan nås kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende 
utdelningsbelopp och begränsas endast genom regler om 
preskription. 

NOTERING 

Guideline är noterat på NGM Equity sedan den 15 december 
2005. Bolaget handlas med kortnamnet GODT. En handels
post omfattar 500 aktier.

OFFENTlIGGÖRANDE AV NyEmIssIONENs UTFAll

Utfallet av Nyemissionen kommer att offentliggöras genom 
ett pressmeddelande, något som förväntas ske omkring den 27 
mars 2009.
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verksamhetsbeskrIvnIng

GUIDElINE KONCERNEN

Guideline är verksamt inom området geoteknologi. Bolaget 
har två helägda verksamhetsområden; dotterbolaget Guide
line AB, som är ett utvecklingsbolag med fokus på utveckling 
av ny teknologi inom mikroseismik samt dotterbolaget Malå 
GeoScience, som har lång historik och en ledande position 
inom området markradar.

AFFÄRsIDé

Guideline är ett utvecklingsbolag vars affärsidé är att utveckla, 
tillverka och marknadsföra mätsystem och tjänster som bygger 
på teknologi inom mikroseismik. Bland applikationerna finns 
positionsbestämning av borr och övervakning av hydraulisk 
bergspräckning för utvinning av olja, gas och andra fyndigheter. 

Bolagets metod beräknas tillfredställa oljebolagens och 
operatörernas behov av teknologi för exakt och kostnadseffek
tiv inmätning och positionsbestämning av borr och övervak
ning av hydraulisk bergspräckning. Guideline tillhandahåller 
ett ITbaserat system med egenutvecklad mjuk och hårdvara 
som nyttjas för att tillhandahålla inmätningar. Initialt kom
mer inmätningar med systemet att ske genom egen personal, 
men på sikt kan för att snabbt sprida metoden på marknaden, 
teknologin komma att licensieras ut. Guideline kommer att 
erbjuda system och inmätningstjänster till företag verksamma 
inom borrning efter olja och gas i samarbete med oljefälts
tjänsteföretag eller direkt till slutkund. Verksamheten baseras 
på egna patentskyddade och patentsökta metoder. 

Visionen är att radikalt ändra förutsättningarna för borr
verksamhet och övervakning av hydraulisk bergspräckning. 
Genom Bolagets metod kan all inmätning ske från markplanet 
vilket skapar fördelar.

mål

Guidelines mål är att etablera sig på världsmarknaden som 
en viktig aktör och leverantör av teknologilösningar inom 
området mikroseismik, bl.a. med applikationerna positionsbe
stämning av borr och övervakning av hydraulisk bergspräck
ning vid borrning efter och utvinning av olja, gas och andra 
fyndigheter.

sTRATEGI

Guideline har klart definierade strategier för hur Bolaget skall 
bedriva teknikutveckling och bearbeta marknaden, vilka 
beskrivs nedan.

Teknikutveckling
Strategin är att bedriva både teknik och affärsutveckling i 
nära samarbete med kunder med högt ställda krav och olika 
samarbetspartners för att skyndsamt färdigställa systemet. 
Vidare bygger Guidelines strategi för teknikutveckling på att 
standardkomponenter används i de delar av systemet som inte 
innebär någon teknikdifferentiering. Guideline kommer även 
fortsättningsvis nyttja externa konsulter till viss utsträckning 
för att upprätthålla ett tids och kostnadseffektivt utveck
lingsarbete.

marknadsstrategi
Guidelines marknadsstrategi bygger på att ingå samarbetsavtal 
med aktörer med god kunskap om och tillgång till marknaden 
för oljeservice. På detta sätt kan Guideline snabbt få access till 
dessa företags slutkunder och därigenom snabbt få ut metoden 
på den globala marknaden. 

Bolaget har i dag samarbetsavtal med bl.a. företagen Atlas 
Copco och Kobold Services och bedömer att det finns goda 
möjligheter att genom dessa samarbeten kommersialisera 
tekniken. Bolaget fokuserar i nuläget på att färdigutveckla 
metoden för att nyttjas vid produktion av olja, eftersom 
denna marknad har bedömts vara särskilt attraktiv avseende 
marknadsstorlek, tillväxttakt och lönsamhet. När metoden 
framgångsrikt har utvecklats för oljesektorn kommer övriga 
marknader, såsom mineralprospektering, gruvproduktion 
samt entreprenadborrning, att börja bearbetas.

ORGANIsATION OCH PERsONAl

Bolaget eftersträvar att i möjligaste mån skapa en kostnads
struktur med låga fasta kostnader och en hög grad av flexibili
tet. Bolaget har fyra nyckelfunktioner: verkställande ledning, 
teknikutveckling, marknad samt ekonomi och adminstration. 
Verkställande direktören ansvarar för Bolagets ledning och 
marknadsfunktion med assistans av styrelsen där mycket goda 
marknadskontakter finns inom oljesektorn, gruvhantering och 
prospektering. Marknadsbearbetning kommer även att ske i 
nära samarbete med samarbetspartners inom oljeservicesektorn 
med befintliga kundbaser varför Guideline inte planerar att 
bygga upp en egen säljkår. Teknikutvecklingen leds av teknikut
vecklingschef i samarbete med externa utvecklingskonsulter.

HIsTORIK

Sverige är sedan många år ett ledande land inom geologiforsk
ning. En viktig anledning till detta har varit en betydande 
industri för utvinning av olika malmer. Forskare vid Uppsala 
Universitet har under ett antal år utvecklat en framgångsrik 
metod för att kunna förutse utbredning av jordskalv genom 
att använda sig av s.k. relativ lokalisering. Metoden bygger på 
att med hjälp av geofoner lyssna av mikroskalv i jordskorpan 
på mycket stora avstånd. Genom att placera ut dessa geofoner 
på olika platser och beräkna gångtider från mikroskalvet till 
dessa samt genom att anta att ljudet rör sig med en viss has

verksamheten i dotterbolaget guideline

100% 100%

Malå GeoScience 
Förvaltnings AB

Guideline AB 

Guideline Oil Drilling 
Technology AB (publ)
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tighet genom jordskorpan kan man förutse när ett jordskalv 
förväntas uppstå och hur dess utbredning kan komma att bli.

Guidelines grundare Jan Hjorth och Björn Litzén kom i 
kontakt med forskarna bakom ovan beskrivna metod och insåg 
att metoden skulle kunna utnyttjas i kommersiella samman
hang. Hjorth och Litzén patentsökte och vidareutvecklade 
metoden för att kunna nyttjas vid kommersiell borrning efter 
olika naturfyndigheter. Guideline AB bildades den 22 april 
1995 och förvärvades genom ett omvänt förvärv av Push 
Development Sweden AB (firmaändrat till Guideline Oil 
Drilling Technology AB (publ) den 18 oktober 2005) under 
2005, varigenom Guidelinekoncernen bildades. Patent bevil
jades i Sverige 2002 och i USA 2004.

Under 2005 inleddes tester av metoden inom oljeborrning. 
Därefter har Guideline under de senaste tre åren genomfört 
tester på egen hand och i samarbete bl a med företagen Tesco 
Corporation, Turn Key, Kobold Services, Atlas Copco, samt 
oljebolag . Egna tester har genomförts i Sverige och tester med 
samarbetpartners i Nordamerika. 

GUIDElINEs TEKNIK

Guidelines teknik möjliggör positionering av borr och över
vakning av hydraulisk bergspräckning genom att all inmät
ning sker från markplanet. Metoden bygger på det faktum 
att borrning och hydraulisk bergspräckning skapar ljudvågor 
som fortplantas i jordlagren och därigenom kan användas som 
ljudkälla. Dessa ljudvågor detekteras av ett antal sensorer i 
markplanet vilka fångar upp och transporterar ljudvågorna till 
en centralt placerad dator för vidare behandling och analys. 
Mätdatan processas i Guidelines mjukvara, vilken bygger på 
en rad statistiska och matematiska algoritmer, och därigenom 
kan ljudkällans ursprung beräknas och analyseras. Slutligen 

presenteras borrspetsens koordinater eller de sprickzoner som 
bildas av hydraulisk bergspräckning i realtid för borropera
tören och möjliggör därmed styrning av verksamheten under 
pågående borrning eller hydraulisk bergspräckning.

PATENT

Guidelines grundpatent ”Method for estimating the posi
tion of a drill” är godkänt i Sverige, USA, Kanada, Tyskland, 
Frankrike, Storbritannien och Nederländerna. Ansökningarna 
avseende detta patent är inlämnade på ett flertal ytterligare 
marknader (däribland Japan och övriga världen). För mer 
information om patenten: se ”Legala frågor och övrig informa
tion” på sidan 35.

Hydraulisk bergspräckning vid 
oljeproduktion i Kanada.

Testplats för positionsbestämning av borr och övervakning, hydraulisk 
bergspräckning, västra Kanada.
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PRODUKTER OCH TjÄNsTER

Guidelines metod medger kontinuerligt inmätning i realtid 
under pågående borrning eller hydraulisk bergspräckning. 
Systemet är fortfarande under anpassning för kommersialise
ring och målsättningen är att det ska vara klart för kommer
sialisering före utgången av 2009. När de första kommersiella 
inmätningarna påbörjas avser Guideline att tillhandahålla 
systemet och kringliggande tjänster genom egen personal och 
egna lag av fältingenjörer. På sikt kan dock metoden komma 
att licensieras ut så att stora och globala aktörer inom oljeser
vicebranschen kan tillhandahålla metoden till sina slutkunder 
genom egen fältpersonal. För Guidelines del innebär utlicen
siering att marknadsfokus kommer att ligga på paketering 
och dokumentation av metod, utbildning av fältpersonal hos 
samarbetspartners samt kvalitetssäkring av hur dessa tillhan
dahåller tjänsten till slutkunderna. På sikt finns även möjlighet 
att tillhandahålla metoden för inmätning av borrhål vid bl.a. 
produktions och prospekteringsborrningar i gruvmiljö samt 
entreprenadborrning.

KUNDER

Guideline är ett utvecklingsbolag och har i nuläget inga 
betalande kunder. När kommersiella inmätningar påbörjas 
kommer kunderna i första hand utgöras av oljebolag eller 
oljeserviceföretag som levererar nyckelfärdiga lösningar för 
prospektering och utvinning av olja och gas. 

VERKSAMHETSbESKRIVNING

mARKNADsFÖRING OCH FÖRsÄljNING

Försäljningsstrategin bygger initialt på egen direktförsäljning 
men på sikt kan försäljning komma att ske i samarbete med 
ledande oljeserviceföretag eller teknikföretag som levererar 
produkter eller tjänster till oljebolagen med alla de produkter 
som behövs för att finna och utvinna olja och gas. I början 
kommer tjänsterna att levereras med hjälp av egna fältingen
jörer och över tid kan teknologin komma att licensieras ut och 
inmätningen att ske genom oljeservicebolagens fältingenjörer.

lEVERANTÖRER

I mätsystemet används i stor utsträckning standardkomponen
ter såsom delar för överföring av mätdata, ljudkort och datorer 
för beräkning av mätdata samt sensorer för insamling av mät
data. I framtiden förväntar sig Guideline dock bedriva egen 
utveckling av all erforderlig utrustning förutom sensorerna. 
Utveckling och anpassning av system och mjukvara sker för 
närvarande i nära samarbete med Prevas, som är ett teknik
konsultföretag med hög kompetens inom bl.a. elektronik och 
signalöverföring.

FORsKNING OCH UTVECKlING mED lEDANDE AKTÖRER

Bolaget fokuserar nu på att anpassa systemet och metoden för 
inmätningar vid borrning efter olja och specifikt för särskilda 
utvinningsmetoder där styrd borrning och övervakning av 
hydraulisk bergspräckning är av stor vikt. 

Övervakning av sprickzoner (”fracs”)
vid hydraulisk bergspräckning
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mARKNADsÖVERsIKT AVsEENDE GUIDElINE

Som källa för denna marknadsbeskrivning har uteslutande 
använts det amerikanska analysföretaget Spears & Associates 
Inc.:s Oilfield Market Report från oktober 2007, om inget an
nat anges. För omräkning från amerikanska dollar (USD) till 
svenska kronor (SEK) har kursen 8,47 SEK/USD använts. 

marknaden för positionsbestämning av borr och övervakning 
av hydraulisk bergspräckning
Guidelines metod inom mikroseismik kan appliceras för 
positionsbestämning av borr och övervakning av sk hydraulisk 
bergspräckning. Metoden kan även tillämpas inom flera olika 
branschområden: t.ex. produktions och prospekteringsborr
ningar inom gruvindustrin, entreprenad och tunnelborrning
ar, borrning efter eller produktion av olja och gas. Gemensamt 
för dessa områden är ett ökande behov av kostnadseffektiv 
prospektering och utvinning av fyndigheter. Teknologier för 
att kunna positionsbestämma borren eller att övervaka och 
kartlägga sprickbildning vid hydraulisk bergspräckning är 
viktiga komponenter för att åstadkomma effektivisering. På 
grund av marknadens storlek och de mycket stora investering
ar som görs inom prospektering och utvinning av olja och gas 
har Guideline valt att initialt fokusera helt på denna sektor. 
För att bryta in på marknaden har Guideline valt att prioritera 
landbaserad borrning och vissa speciella typer av borrning och 
utvinning där behoven av styrd borrning och positionsbestäm
ning eller hydraulisk bergspräckning är särskilt stort.

marknaden för oljeservicetjänster
Branschen för oljeservice (”Oilfield service market”), såsom 
den definieras av Spears & Associates och i detta prospekt, 
omfattar alla de produkter och tjänster som behövs för att ut
vinna olja och gas, från tidig kartläggning och prospektering, 
via uppbyggnad av infrastruktur för utvinning till fullskalig 
produktion.

Karaktäristiskt för branschen är att den domineras av 
ett fåtal större globala aktörer samt att den är uppdelad i en 
mängd delsegment med många mindre specialiserade aktörer 
och en snabb teknologiutveckling. Marknaden kan delas in 
i ett drygt trettiotal segment där de tre största omsättnings
mässigt är offshoreborrning, konstruktionstjänster offshore 
samt olika tryckpumpstjänster. Totalt dominerar några få 
mycket stora globala aktörer som erbjuder oljebolagen ett 
fullsortimentsutbud, varav Schlumberger, Halliburton och 
BakerHughes är överlägset störst. För att kunna erbjuda 
ett fullsortimentsutbud samarbetar dessa stora företag med 
många mindre underleverantörer som ofta är specialiserade 
inom ett eller ett fåtal av de olika delsegmenten. Eftersom 

teknologiutvecklingen är mycket snabb kommer nya innova
tioner inte sällan fram genom mindre aktörer, men exploateras 
kommersiellt ofta i samarbete med de stora globala aktörerna 
som snabbt kan få ut teknologin på världsmarknaden. Många 
samarbeten leder till att de mindre specialiserade teknologi
bolagen blir uppköpta av de större aktörerna. Marknaden för 
oljeservice har vuxit kraftigt under senare år och uppskattades 
av Spears & Associates omsätta ca 2 205 miljarder kronor 
(260 miljarder dollar) år 2008.

marknaden för styrd borrning och 
positionsbestämning av borr inom oljeservice
Guidelines metod för positionsbestämning av borr kan klassi
ficeras som ingående i segmentet styrd borrning, som är ett av 
de drygt trettio segmenten inom oljeservicemarknaden. Styrd 
borrning är ett av de snabbast växande segmenten och mark
nadens storlek har fyrfaldigats mellan åren 1999 och 2006. För 
2008 uppskattades marknaden vara värd 78 miljarder kronor 
(9,3 miljarder dollar). Inom segmentet styrd borrning finns det 
en rad olika delsegment, däribland tjänster inom styrd borr
ning, uthyrning av olika typer av borrar, konsulttjänster inom 
borrstyrning, olika mättjänster, styrutrustning, m.m.

Styrd borrning förekommer vanligtvis när ett oljeborrhål 
måste borras med någon annan lutning än vertikalt. Styrd 
borrning är mycket vanligt offshore (uppskattningsvis i cirka 
90 procent av fallen) och vid borrning från plattformar och 
av horisontella hål, men en stor andel av den konventionella 
landbaserade borrningen (uppskattningsvis drygt 50 procent) 
borras nu även med styrd borrning för att oljefyndigheter skall 
kunna utvinnas på ett mer effektivt sätt. Vidare förekommer 
styrd borrning vid vertikala hål genom lutande klippforma
tioner därför att borren måste styras för att hålet skall bli 
rakt. Styrd borrning och inmätning av borrhål hör intimt ihop 
eftersom förmågan att kunna styra borren förutsätter förmåga 
att mäta in borrhålet och borren löpande. Av de regionala 
marknaderna utgör Nordamerika cirka 50 procent av världs
marknaden för styrd borrning och av tjänster för inmätning 
av hål p.g.a. det stora antalet borriggar som finns i bruk i 
regionen. Enligt Spears & Associates finns en tydlig trend mot 
att allt fler borrhål borras horisontellt och med hjälp av styrd 
borrning, för ett mer effektivt resursutnyttjande hos oljebo
lagen.

Konkurrerande teknologier och konkurrenter
Inom segmentet styrd borrning finns många aktörer, men 
segmentet domineras helt av de tre stora oljeservicebolagen 
Schlumberger, BakerHughes och Halliburton som tillsam
mans har en marknadsandel på nästan 70 procent. Dessa 
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aktörer använder olika metoder och instrument som antingen 
är egenutvecklade, förvärvade eller inhandlas vid varje inmät
ningstillfälle från externa underleverantörer bland de mindre 
aktörerna inom varje segment. 

Idag finns två dominerande metoder för inmätning av borr
hål vid borrning efter olja: inmätning med gyro och inmätning 
genom magnetisk avvikelseanalys. Vid gyroinmätning används 
ett instrument, en gyro, som skickas ner i borrhålet för att ko
ordinatbestämma borrhålet. Vid inmätning genom magnetisk 
avvikelseanalys används också ett instrument i borrhålet som 
mäter gradavvikelse i förhållande till den magnetiska nordpo
len. Den stora nackdelen med dessa metoder är att utrustning 
måste skickas ner i borrhålet och att borrningen antingen 
måste avbrytas helt eller att borrhastigheten väsentligt redu
ceras. Guidelines teknologi är unik och skiljer sig helt från 
dessa beskrivna metoder. Genom Guidelines metod kan all 
inmätning av borrhålet ske från markplanet och borrning kan 
ske med maximal hastighet vilket innebär stora effektivitets
vinster genom fullt resursutnyttjande av personal, borriggar 
och annan kapitalintensiv utrustning.

marknaden för övervakning av hydraulisk 
bergspräckning inom oljeservice
Hydraulisk bergspräckning innebär att man för att optimera 
produktionen i en olje eller gasfyndighet under stort tryck 
pumpar ner stora mängder sand, vatten och kemikalier som 
genom öppningar i borrhålets foderrör tränger ut i terrängen 
och därigenom sammanbinder olja och gas som ligger i fickor 

till sammanhållna reservoarer. Teknologi för hydraulisk 
bergspräckning har funnits under längre tid, men marknaden 
har under senare år vuxit i takt med att befintliga och nya olje 
och gasreserver på många ställen i världen i ökande utsträck
ning kräver hydraulisk bergspräckning för att produktionen 
skall bli intressant. Totalt beräknas marknaden för hydraulisk 
bergspräckning år 2007 omsätta ca 108 miljarder SEK (12,7 
miljarder USD).

Hydraulisk bergspräckning kan ske genom s k förpro
grammering där man i förväg bestämt vilka mängder sand, 
vatten och kemikalier som ska pumpas ner i varje sprickzon 
innan man går vidare till att anlägga nästa sprickzon. Under 
senare år har dock metoder för en kontrollerad process kring 
hydraulisk bergspräckning vuxit fram. Dessa metoder bygger 
på mikroseismik och har till syfte att ge operatörer möjlighe
ter att styra processen i realtid för att optimera denna. Denna 
marknad är relativt ny och har snabbt vuxit. Officiella uppgif
ter om storleken på marknaden för övervakning av hydraulisk 
bergspräckning saknas men bedöms på basis av branschupp
gifter utgöra en miljardmarknad i svenska kronor. 

Konkurrerande teknologier och konkurrenter
Aktörerna inom övervakning av hydraulisk bergspräckning är 
relativt få. Bland konkurrenter inom övervakning av hydrau
lisk bergspräckning finns bl.a. Nordamerikanska Pinnacle 
och Micro Seismic. Bägge dessa aktörer levererar tjänster 
som bygger mikroseismik. Pinnacle blev nyligen uppköpta av 
Halliburton.
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VERKSAMHETSbESKRIVNING

AFFÄRsIDé

Malå GeoSciences affärsidé är att skapa värden genom för
värv, förvaltning och utveckling av högteknologiska företag 
och koncept främst inom området radarbaserad geoteknik.

KONCERNsTRUKTUR

Malå GeoSciencekoncernen består av moderbolaget Malå 
GeoScience Förvaltnings AB med de helägda dotterbolagen 
Malå GeoScience AB samt Malå GeoScience USA, Inc. enligt 
schema nedan:

 
 

 
 
 
 

Malå GeoSciences huvudkontor är beläget i Malå kommun i 
södra Lappland. Kontor finns också i Stockholm, Charleston 
(USA) samt i Beijing (Kina).

Malå GeoScience Förvaltnings AB är helägt dotterbolag till 
Guideline Oil Driling Technology AB.

ORGANIsATION OCH PERsONAl

Ledande befattningshavare i Malå GeoScience är Niclas 
Ingemarsson (verkställande direktör), Jesper Emilsson 
(försäljningschef), Berndt Johansson (utvecklingschef), 
Lena Lönnberg (ekonomichef) och Matt Wolf (VD Malå 
Geoscience Inc).

Malå GeoScience har totalt 45 anställda, varav 40 i Sverige 
och fem i USA. Av den totala personalstyrkan är elva verk
samma inom forskning och utveckling.

HIsTORIK

Malå GeoScience har sina rötter ända tillbaks till 1930talet, 
då som instrumentlaboratorium inom den statliga myndig
heten Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU). I den 
formen lokaliserades också den dåvarande verksamheten till 
Malå i Västerbotten. Utvecklingen gick sedermera mot att 
utveckla produkter inom ”Ground Penetrating Radar” (GPR), 
en teknologi som är avsedd till att identifiera strukturer under 

markytan med hjälp av radarsystem. Under 1980talet intro
ducerade Malå GeoScience sin första kommersiella produkt, 
RAMAC, som var den första radarprodukten utvecklad för 
mätning i borrhål som tagits fram och som än idag är världsu
nik och en kommersiellt framgångsrik produkt.

I denna fas av Malå GeoSciences historia privatiserades 
verksamheten år 1994, men behöll sin lokalisering till Malå 
och inledde, nu som privatägt bolag, en avancerad teknologisk 
utveckling med inriktning mot ytterligare förfinade metoder 
för att i olika former och med radarteknik lösa problemet med 
att identifiera strukturer i olika material. 

Idag är Malå GeoScience världsledande inom sitt verksam
hetsområde med huvudkontor, utveckling och produktion i 
Malå, men med avsättning för sina produkter över i stort sett 
hela världen. För att möta kraven från en global efterfrågan 
finns dels ett dotterbolag för försäljning och produktservice 
etablerat i Charleston, South Carolina, USA, samt försälj
nings och servicekontor i Beijing i Kina. Distributörer och 
återförsäljare finns i de flesta länder och världsdelar.

Malå GeoScience är idag ett bolag med mycket hög innova
tionsgrad med en relativt omfattande egen utvecklingsavdel
ning kompletterad med samarbete i forsknings och utveck
lingsfrågor med ledande universitet och högskolor, privata 
teknikföretag och statliga forskningsinstitut över hela världen.

Malå GeoScience AB Malå GeoScience USA Inc.

Malå GeoScience 
förvaltnings AB 

Malå GeoSciences intäkter och rörelsemarginal 1

2003–2007

verksamheten i dotterbolaget malå geoscience
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1 Siffrorna är hämtade från Malå Geosciences reviderade årsredovis
ningar för perioden 2003 till 2007.
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Malå GeoSciences verksamhet utgörs av utveckling, tillverk
ning och försäljning av produkter som bygger på GPRtekno
logi. Produkterna är indelade i fyra produktgrupper utifrån 
användningsområde och användarkategorier.

PRODUKTER

Malå GeoSciences först utvecklade produkter var inriktade 
mot karteringar av sprickzoner och andra strukturer i kris
tallint berg med hjälp av borrhålsradar för mätning i borrhål. 
Den fortsatta utvecklingsprocessen innebar att bolagets 
ingenjörer utvecklade metoder och system även för att utföra 
mätningar med hjälp av instrument placerade på markytan. 
Idag finns ett brett produktsortiment utvecklat för att möta 
olika behov av att undersöka dolda strukturer i en lång rad 
material och likaså för att kunna möta olika typer av avance
rade eller mindre avancerade frågeställningar.

Centralt i alla produkter finns en kärnteknologi i form av 
kontrollenheter och mikrovågskonstruktioner som tillsam
mans med antenntekniken gör mätningar genom mark eller 
andra fasta material möjliga. Alla delar av kärnteknologin har 
utvecklats i sin helhet av Malå GeoScience som därmed äger 
alla rättigheter till kärnteknologin.

Produktsortimentet är indelat i fyra huvudgrupper:
•	 Utility Systems
• Concrete Systems 
• Geophysical Systems
• Övriga produkter

Var och en av dessa huvudgrupper innehåller i sin tur ett brett 
spektrum av produktvarianter. Dessa beskrivs nedan.

UTIlITy sysTEms

En användarvänlig och förhållandevis enkel produktgrupp 
speciellt anpassad för att kunna användas även av lekmän. Till 
en låg kostnad kan produkten med fördel användas i exempel
vis stads eller industrimiljöer. Identifierade strukturer avläses 
direkt online med hjälp av en monitor, monterad på något som 
förenklat kan liknas vid en gräsklippare i format och utseende.

Med hjälp av systemet identifieras strukturer som gasled
ningar, telekablar, avloppsledningar, vattenrör etc. Produk
terna kan således användas för att underlätta störningsfritt 
grävningsarbete, lokalisera ledningskopplingar, brott på 
ledningssystem eller liknande.

CONCRETE sysTEms

Ett system som bl.a. kombinerar radarteknik och elektromag
netisk teknik för att undersöka vägar, taxi och landnings
banor för flyg samt identifiera armeringsjärn och/eller kablar 

i betongkonstruktioner. Systemet har visat sig synnerligen 
effektivt för att identifiera dolda strukturer i betong.

Med hjälp av detta identifieringssystem kan stora kostnader 
och tid sparas i många olika sammanhang, exempelvis genom 
att man undviker t.ex. spännkablar, armeringsjärn, vattenled
ningar och elledningar vid håltagning eller borrning i betong. 
Arbetet med systemet kan utföras av en enda person som utan 
svårighet själv bär utrustningen. 

Olika antenner med olika frekvens kompletterar utrust
ningen med utgångspunkt i de krav som den aktuella applika
tionen ställer.

GEOPHysICAl sysTEms

Dessa system kan sägas vara ursprunget till dagens mer 
applikationsinriktade system och det är inom denna produkt
grupp som Malå GeoScience varit verksamt längst. Använ
darna inom detta område kännetecknas av hög kompetens. 
Produkterna omfattar egentligen alla övriga produktgrupper, 
med skillnaden att här finns inga större behov av förenklade 
användarinterface. Istället är modularitet och anpassningsför
måga till olika applikationer det som efterfrågas av kunderna. 
Produkterna inom Geophysical Systems används ofta tillsam
mans med GPS och andra positioneringsverktyg samt även 
tillsammans med andra geofysiska mätmetoder. Användarnas 
möjlighet att konfigurera sina mätsystem är mycket stora.

Produkterna är integrerade med ett monitorsystem som i 
realtid visar strukturer under markytan. För senare proces
sering och dokumentering sparas data i en databas. Ett flertal 
egenutvecklade programvaror stöder möjligheten att visuali
sera mätresultaten.

I denna produktgrupp finns ett otal varianter för olika ter
rängförhållanden, underlag, djup som skall mätas osv. Vidare 

En Concrete Systems-produkt som används för att identifiera armerings-
järn i Charleston, South Carolina

VERKSAMHETSbESKRIVNING
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finns också inom denna grupp den ursprungliga radarn som 
mäter från borrade hål, liksom vidareutvecklingar av detta 
system som möjliggör radarmätningar mer än 1 500 meter 
under markytan. 

ÖVRIGA PRODUKTER

Bland övriga produkter återfinns bl.a. produkter som används 
för att få fram extremt detaljerad information om lednings
näten, arkeologiska anomalier och andra typer av applikatio

ner där större ytor måste täckas. Den slutliga tolkningen förs 
som regel över till digitala kartor.

En annan produkt som finns här är en avloppsradar som 
mäter inifrån avloppsledningar och för att hitta ”håligheter” 
utanför avloppsledningen. Sådana håligheter är ofta tecken på 
en spricka i röret som, om den inte åtgärdas, medför att hålig
heten vidgas med tiden för att slutligen kollapsa med större 
reparationsarbete som följd.

Ett s.k. X3M-system som används för att undersöka markförhållanden i norra Sverige

VERKSAMHETSbESKRIVNING
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mARKNADsÖVERsIKT AVsEENDE mAlå GEOsCIENCE

Följande avsnitt beskriver de marknader som Malå 
GeoScience är verksamt på.

För den marknad som Malå GeoScience verkar på finns det 
mycket begränsad tillgänglig statistik som upprättats av tredje 
part. 

GPR-marknaden
Malå GeoSciences huvudsakliga verksamhet finns idag inom 
marknaden för GPRsystem, d.v.s. Ground Penetrating Radar 
(markradar). Historiskt har en stor andel av efterfrågan kom
mit från den akademiska världen och från offentlig förvalt
ning. Men även efterfrågan från den privata sektorn utvecklas 
positivt. Till följd av den utveckling som inneburit billigare 
applikationer och den teknikutveckling som möjliggjort 
mätningar i exempelvis betong, har marknadstillväxten tagit 
fart på senare år och den framtida marknadspotentialen kan 
bedömas vara betydligt större än vad som tidigare varit fallet.

GPRmarknaden förväntas under de kommande åren växa 
på bekostnad av marknaden för produkter inom EMmarkna
den, d.v.s. produkter som använder elektromagnetism. Den 

stora fördelen med GPRteknologi jämfört med elektromagne
tism är att ett GPRsystem kan identifiera båda metalliska och 
ickemetalliska föremål, medan ett elektromagnetiskt system 
enbart kan identifiera metalliska föremål. Nackdelen med 
GPRsystem är dock att de är dyrare än EMsystem och även 
känsliga för lokala geologiska förhållanden. Malå GeoScience 
förväntar sig en framtid där GPR och EMteknologier kon
vergerar till produkter som kan hantera båda teknologierna, 
något som Malå GeoScience redan har utvecklat.

Vid sidan av Malå GeoScience kan i första hand tre 
större aktörer och huvudkonkurrenter identifieras. Dessa 
är amerikanska Geophysical Survey Systems, Inc. (GSSI), 
kanadensiska Sensors & Software Inc, (S & S) samt italienska 
Ingegneria dei Sistemi (IDS). Utöver dessa aktörer finns ett 
relativt stort antal mindre som arbetar på marknaden, dock 
sällan med egenutvecklad teknik och/eller egen produktion 
inom samtliga segment. 

segment
GPRmarknaden kan delas in i tre huvudsakliga segment: 
Geophysical Systems, Utility Systems och Concrete Systems. 
Särskiljande för segmenten är främst vilken typ av användare 
de vänder sig till och till vad systemen huvudsakligen används 
för.

Geophysical Systems
Geophysical Systems är det mest mogna segmentet inom 
GPRmarknaden. På grund av detta segments mognadsgrad 
förväntas tillväxten vara relativt modest framöver.

Utility Systems
Malå GeoScience bedöms ha en mycket stark position inom 
Utility Systems segmentet. Inom detta segment används GPR
system som ett komplement till EMsystem för att kunna 
täcka större djup och identifiera ickemetalliska föremål. 

Concrete Systems
Concrete Systems är det segment som förväntas växa snabbast 
under de kommande åren. Inom detta segment konkurrerar 
GPRsystem primärt med s.k. cover meters, vilket är det tra
ditionella verktyget för att undersöka strukturer i betong. Den 
stora fördelen med GPRsystem är att man med dessa kan 
undersöka djupare strukturer än med cover meters. 

Geografi
Malå GeoSciences försäljning går till allra största delen 
på export, med Asien, Nord och Sydamerika och Europa 
(exkl. Norden) som de största marknaderna. Större delen av 
försäljningen går via ett sextiotal distributörer världen över, Ett Array-system som används för att leta efter arkeologiska lämningar 

vid Uppsala Domkyrka
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men Malå GeoScience har även direktförsäljning i Sverige 
och USA. Den asiatiska marknaden är den snabbast växande, 
driven speciellt av stor efterfrågan i Kina.

Framtiden
De främsta drivkrafterna för framtida tillväxt inom GPR
marknaden är:

•	 Ett stort och ökande behov av infrastrukturutbyggnad
• Stark efterfrågan i tillväxtekonomier som Indien och Kina
• Ökande inslag av lagstiftning, reglering och säkerhetsmed

vetande inom byggnadsteknik
• Ökat användande av ickemetalliska material, vilket kräver 

verktyg som inte bara kan identifiera metaller
• Naturkatastrofer som jordskred och översvämningar ökar i 

antal och omfattning, vilket kräver effektiv utrustning både 
i förebyggande syfte och vid saneringsarbeten

• Kontinuerlig utveckling av GPRtekniken bereder väg för 
nya applikationsområden och marknader.

Malå GeoSciences huvudkontor i Malå

VERKSAMHETSbESKRIVNING
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fInansIell utvecklIng I sammandrag

Nedan redovisas den historiska utvecklingen för Guideline för 
perioden 2005–2008. Bolaget övergick från brutet räken
skapsår efter 2005/2006 vilket innebär att räkenskapsåret 
2006 omfattar endast sex månader. Bolaget tillämpar IFRS 
(International Financial Reporting Standards) från räken
skapsåret 2005/2006 med start den 1 juli 2005. Informa
tionen är hämtad från reviderade årsredovisningar, med 
undantag för siffrorna från bokslutskommunikén för perioden 

januari–december 2008 vilken ej har granskats av Bolagets re
visor. Årsredovisningarna och bokslutskommunikén för 2008 
som presenteras övergripande i detta avsnitt återfinns i sin 
helhet på Bolagets hemsida, se avsnittet ”Handlingar införli
vade genom hänvisning”. För kommentarer till den finansiella 
utveck lingen hänvisas till avsnittet ”Kommentarer till den 
finansiella utvecklingen” på sid. 26.

Finansiell utveckling i sammandrag, Guideline

KSEK

080101–081231
Koncernen

IFRS
12 mån

070101–071231 
Koncernen

IFRS
12 mån

060701–061231
Koncernen

IFRS
6 mån

050701–060630
Koncernen

IFRS
12 mån

RESUlTATRÄKNING

Omsättning 59 866 322 0 0 

Totala intäkter 66 104 322 0 53 

Rörelsekostnader –68 332 –7 728 –3 027 –5 112

EBITDA –2 228 –7 405 –3 027 –5 059 

Rörelseresultat –3 971 –7 434 –3 040 –6 536 

Periodens resultat –3 218 –7 258 –3 005 –6 477 

bAlANSRÄKNING

Totala tillgångar 111 091 90 000 14 090 11 327 

Eget kapital 80 662 76 760 12 730 10 275 

Räntebärande skulder 14 588 0 0 0 

KASSAFlöDE

Kassaflöde från den löpande verksamheten 184 –6 091 –2 828 –4 649 

Periodens kassaflöde 5 516 –3 528 1 611 5 744 

Investeringar –65 479 –4 043 –1 021 –2 208

NyCKElTAl

EBITDA-marginal neg. neg. neg. neg.

Rörelsemarginal neg. neg. neg. neg.

Vinstmarginal neg. neg. neg. neg.

Avkastning på eget kapital neg. neg. neg. neg.

Soliditet 73% 85% 90% 91%

Resultat per aktie, SEK –0,13 –0,41 –0,20 –0,50 

Utdelning per aktie, SEK 0 0 0 0 

Aktiekurs vid periodens slut, SEK 2,04 10,90 2,90 3,40 

Genomsnittligt antal aktier, st 25 072 421 17 645 404 14 676 237 12 933 738

Utestående antal aktier, st 26 208 066 24 693 872 16 420 404 14 600 404

Medelantal anställda, st 45 1 2 2
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FINANSIEll UTVECKlING I SAMMANDRAG

NyCKElTAlsDEFINITIONER

EbITDA-marginal
Resultat före avskrivningar i procent av totala intäkter.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av totala intäkter.

Vinstmarginal
Årets resultat i procent av totala intäkter.

Avkastning på eget kapital
Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Ge
nomsnittligt eget kapital har beräknats som ingående plus 
utgående eget kapital dividerat med två.

soliditet
Eget kapital i procent av totala tillgångar.

Resultat per aktie, sEK
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier 
för perioden.

Utdelning per aktie, sEK
Utdelning dividerat med genomsnittligt antal aktier för 
perioden.

Genomsnittligt antal aktier, st
Genomsnittligt antal aktier under perioden.

Utestående antal aktier, st
Antal utestående aktier vid periodens slut.

medelantal anställda, st
Genomsnittligt antal anställda under perioden.
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kOmmentarer tIll  
den fInansIella utvecklIngen

INTÄKTER

Guideline har två verksamhetsområden.
Dotterbolaget Guideline som är ett utvecklingsbolag med
fokus på utveckling av ny teknologi inom mikroseismik. Vid 
lansering av tekniken kan intäkter komma via egna inmät
ningstjänster eller via licensiering av tekniken. Under verk
samhetsåren 2005–2008 har Bolaget erhållit royaltyersättning 
med 322 KSEK.
Dotterbolaget Malå GeoScience som förvärvades under 2008 
har lång verksamhetshistorik och intäkter kommer från för
säljning av egna produkter, tjänster, m.m. 

Verksamhetsåret 2008 hade Guidelinekoncernen en net
toomsättning om 59 866 KSEK, varav samtliga intäkter kom
mer från dotterbolaget Malå GeoScience.

2006 och 2007. För 2005/2006 uppgick personalkostnaderna 
till 1 327 KSEK. 

REsUlTAT

Rörelseresultatet för 2008 uppgick till –3 971 KSEK och för 
2007 uppgick det till –7 434 KSEK, det förkortade räken
skapsåret 2006 till –3 040 KSEK, jämfört med –6 536 KSEK 
för räkenskapsåret 2005/2006.

Resultat efter finansnetto uppgick 2008 till –4 327 KSEK, 
2007 uppgick det till –7 258 KSEK och till –3 005 KSEK 
för det förkortade räkenskapsåret 2006, jämfört med –6 477 
KSEK för 2005/2006.

Bolaget har för de fyra räkenskapsåren 2008, 2007, 2006 
och 2005/2006 inte redovisad någon skattekostnad, innebä
rande att resultat efter skatt har uppgått till 3 218 KSEK, 
–7 258 KSEK, –3 005 KSEK, –6 477 KSEK för respektive 
räkenskapsår.

TIllGåNGAR

Guidelinekoncernen redovisade per 20081231 totala
tillgångar på 111 091 KSEK, 90 000 KSEK 20071231,
14 090 KSEK 20061231, och 11 327 KSEK för 20060630.
Tillgångarna bestod till största delen av goodwill, immate
riella anläggningstillgångar och omsättningstillgångar.

ANlÄGGNINGsTIllGåNGAR

Bolagets anläggningstillgångar under räkenskapsåren 2005– 
2008 utgjordes av goodwill, immateriella anläggningstill
gångar och materiella anläggningstillgångar. För 20081231 
uppgick värdet på de totala anläggningstillgångarna till 70 710 
KSEK fördelat på 45 528 KSEK för goodwill, 17 850 KSEK 
för immateriella och 7 332 KSEK för materiella anläggnings
tillgångar jämfört med 10 035 KSEK, fördelat på 9 959 KSEK 
för immateriella och 76 KSEK för materiella anläggnings
tillgångar för 2007, 6 020 KSEK fördelat på 5 933 KSEK för 
immateriella och 87 KSEK för materiella anläggningstill
gångar 20061231, 5 011 KSEK, 4 921 KSEK och 90 KSEK 
per 20060630. Goodwillposten är hänförlig till förvärvet av 
Malå GeoScience. Ökningen av de immateriella anläggnings
tillgångarna berodde på kapitalisering av utvecklingskostna
der.

OmsÄTTNINGsTIllGåNGAR

Bolagets omsättningstillgångar under räkenskapsåren
2005–2008 utgjordes av varulager, kortfristiga fordringar, 
förutbetalda kostnader och intäkter samt kassa och bank. Per 
20081231 uppgick totala omsättningstillgångar till 40 381 
KSEK (fördelat på 15 227 KSEK i varulager, 12 075 KSEK 
i kundfordringar, 2 142 KSEK kortfristiga fordringar, 1 093 
KSEK i förutbetalda kostnader och intäkter samt 9 844 KSEK 

KOsTNADER

Bolagets kostnader under räkenskapsåren 2005–2008 utgjor
des av övriga externa kostnader, personalkostnader samt
av och nedskrivningar. Som resultat av förvärvet av Malå
Geoscience utgörs räkenskapsåret 2008 dessutom av kostna
der för sålda varor. Kostnader sålda varor för räkenskapsåret 
2008 uppgick till 24 914 KSEK.

Övriga externa kostnader uppgick för räkenskapsåret 2008 
till 17 892 KSEK, för 2007 till 5 889 KSEK, det förkortade 
räkenskapsåret 2006 till 2 075 KSEK. För 2005/2006 
uppgick övriga externa kostnader till 3 785 KSEK. Ökningen 
mellan de två helåren 2007 och 2008 beror till största delen 
på att kostnader för Malå bolaget från 2008 ingår i koncernen.

Personalkostnaderna för år 2008 uppgick till 25 526 
KSEK. För räkenskapsåret består personalkostnaden av 45 
heltidsanställda i koncernen. För år 2007 uppgick de till 1 839 
KSEK och det förkortade räkenskapsåret 2006 uppgick de till 
952 KSEK och är i sin helhet hänförliga till VD i koncernen 

Sverige 13%

USA 37% 

Övriga EU 28%

Övriga Världen 22%

Intäktsfördelning per geografisk marknad för räkenskapsåret 
2008
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KOMMENTARER TIll DEN FINANSIEllA UTVECKlINGEN

i kassa och bank. Per 20071231 uppgick totala omsättnings
tillgångar till 5 884 KSEK (fördelat på 322 KSEK i kund
fordringar, 154 KSEK i kortfristiga fordringar, 1 437 KSEK i 
förutbetalda kostnader och intäkter samt 3 971 KSEK i kassa 
och bank) jämfört med 8 070 KSEK 20061231 (fördelat på 
357 KSEK i kortfristiga fordringar, 214 KSEK i förutbetalda 
kostnader och upplupna intäkter samt 7 499 KSEK i kassa 
och bank) och 6 316 KSEK per 20060630 (fördelat på 269 
KSEK i övriga fordringar, 159 KSEK i förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter samt 5 888 KSEK i kassa och bank).

EGET KAPITAl

Eget kapital uppgick per 20081231 till 80 662 KSEK jäm
fört med 20071231 76 760 KSEK, 12 730 KSEK 20061231 
och 10 275 KSEK per 20060630. Förändringarna är hänför
liga till 2008 och 2007 tillskjutet kapital genom nyemission, 
2005 och 2006 genomförda nyemissioner, utnyttjande av 
teckningsoptioner under 2006 samt redovisade underskott 
från verksamheten.

sKUlDER

Bolagets räntebärande skulder uppgick per 20081231 till 
14 588 KSEK, varav 3 905 KSEK utgjordes av en kortfristig 
skuld och 10 683 KSEK av en långfristig skuld. Bolagets kort
fristiga icke räntebärande skulder uppgick per 20081231 till
12 809 KSEK jämfört med 13 240 KSEK 20071231, 1 360 
KSEK per 20061231 samt 1 052 KSEK per 20060630. 
Kortfristiga skulder bestod i huvudsak av leverantörsskulder 
samt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Ökningen 
av kortfristiga skulder mellan perioderna 2006 och 2007 var 
till största delen hänförlig till upplupna emissionskostnader.

KAssAFlÖDE

Bolaget uppvisade ett kassaflöde från den löpande verksam
heten på 184 KSEK för 2008 att jämför med –6 091 KSEK 
för 2007,  –2 828 KSEK för 2006 och –4 649 KSEK för 
2005/2006. Förändringarna är till största delen hänförliga till 
förändringarna av resultat före finansiella poster.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 
–65 479 KSEK för 2008, –4 043 KSEK för 2007, –1 021 
KSEK för 2006 samt –2 208 KSEK för 2005/2006. Investe
ringarna har i huvudsak gjorts i immateriella tillgångar till 

följd av förvärvet av Malå GeoScience samt kapitalisering av 
utvecklingskostnader.

Finansieringsverksamheten har uppvisat kassaflöden på 
70 811 KSEK för 2008, 6 606 KSEK för 2007, 5 460 KSEK 
för 2006 samt 12 601 KSEK för 2005/2006. Finansiering 
har i huvudsak kommit från nyemissioner. Under 2005/2006 
gjordes en återbetalning av aktieägartillskott, vilket påverkade 
kassaflödet från finansieringsverksamheten med –201 KSEK.

Bolagets totala kassaflöde har för 2008 varit 5 873 KSEK 
jämfört med –3 528 KSEK 2007, 1 611 KSEK 2006 och 5 744 
KSEK för 2005/2006.

INVEsTERINGAR

Guidelines investeringar under räkenskapsåren 2005–2008 
utgjordes till största delen av förvärvet av Malå GeoScience, 
investeringar i utveckling genom kapitalisering av utvecklings
kostnader. 

Under räkenskapsåret 2008 uppgick investeringarna till 
65 479 KSEK (varav 59 093 KSEK var förvärvet av Malå Geo
Science, 4 891 KSEK var utvecklingskostnader, 1 095 KSEK 
var om och tillbyggnad av produktionslokal och 400 KSEK 
materiella anläggningstillgångar), 2007 var investeringarna 
4 043 KSEK (varav 4 026 KSEK var utvecklingskostnader 
och 17 KSEK materiella anläggningstillgångar), under 2006 
uppgick investeringarna till 1 021 KSEK (varav 1 011 KSEK 
var utvecklingskostnader och 10 KSEK materiella anlägg
ningstillgångar), under 2005/2006 uppgick investeringarna 
till 2 208 KSEK (varav 2 492 KSEK var utvecklingskostnader, 
112 KSEK materiella anläggningstillgångar och –396 KSEK 
härrörde från försäljning av dotterbolag).

Huvudsakliga framtida investeringar som redan är beslutade
Malå GeoScience investerar under 2009 cirka 2 000 KSEK 
i en byggnation av produktionslokal som möjliggör utökad 
produktion. Vidare kommer Malå GeoScience under 2009 
att investera 900 KSEK i komponentlager och ytterligare 
produktion och utvecklingsutrustning. Båda investeringarna 
kommer att finansieras med av rörelsen genererade medel. 
Ytterligare investeringar i produktion och utvecklingsutrust
ning om 1 500 KSEK kan bli aktuella under 2009 givet att de 
kan finansieras med av rörelsen genererade medel.
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eget kapItal, skulder Och  
annan fInansIell InfOrmatIOn

FINANsIEll sTÄllNING OCH KAPITAlsTRUKTUR

Guidelinekoncernens soliditet uppgick per den 31 december 
2008 till 73 procent och kassalikviditeten till 148 procent.

I övrigt har inga väsentliga förändringar i den finansiella 
ställningen i Guideline eller ställning på marknaden sedan 31 
december 2008 skett.

KSEK 31 december 2008

Summa kortfristiga skulder 16 714

Mot garanti eller borgen 0

Mot säkerhet 3 905

Utan garanti/borgen eller säkerhet 12 809

Summa långfristiga skulder 10 683

Mot garanti eller borgen 0

Mot säkerhet 10 683

Utan garanti/borgen eller säkerhet 0

Eget kapital 80 662

Aktiekapital 2 621

Reservfond 27 462

Ansamlad vinst/förlust 50 579

KSEK 31 december 2008

(A) Kassa 9 844

(B) Andra likvida medel 0

(C) Kortfristiga finansiella placeringar 0

(D) Summa Likviditet (A)+(B)+(C) 9 844

(E) Kortfristiga finansiella fordringar 15 310

(F) Kortfristiga banklån 0

(G) Kortfristig del av långfristiga skulder 3 905

(H) Andra kortfristiga skulder 12 809

(I) Kortfristiga skulder (F)+(G)+(H) 16 714

(J) Netto kortfristig skuldsättning (I)–(E)–(D) –8 440

(K) Långfristiga banklån 10 683

(L) Utestående obligationslån 0

(M) Andra långfristiga skulder 0

(N) Långfristig finansiell nettoskuldsättning (K)+(L)+(M) 10 683

(O) Finansiell nettoskuldsättning (J)+(N) 2 243

REDOGÖRElsE FÖR RÖRElsEKAPITAlET OCH KAPITAlbEHOV

Även om Guidelines finansiella ställning är god saknas tillräck
ligt rörelsekapital för Bolagets aktuella och långsiktiga behov. 
Givet pågående aktiviteter och nuvarande finansiella resurser 
bedömer Bolaget att ett behov av ytterligare rörelsekapital upp
står under kvartalet april – juni 2009. Guidelines finansiella 
ställning behöver således stärkas för att ge Bolaget rörelsefrihet 
och kraft i genomförandet av den beslutade strategin. 

Guidelinekoncernens kapitalbehov är främst kopplat till 
koncernens tillväxt, kassaflöden från rörelsen och kapitalbind
ning samt utvecklingsprojektet avseende Guidelines teknik 
inom övervakning av hydraulisk bergspräckning. Kapitalbind
ningen utgörs främst av varulager, kundfordringar samt inven

tarier och verktyg. Rörelsekapitalbehovet i Malå GeoScience 
säkerställs genom egna medel generade av rörelsen.Kapitalbe
hovet i Guideline säkerställs genom extern finansiering.

Per den 31 december 2008 uppgick de totala räntebärande 
skulderna i Guidelinekoncernen till 14 588 KSEK i form av 
banklån. Av dessa lån ska 3,9 MSEK amorteras i koncernen 
under 2009. Guidelines uppfattning är att Bolaget, mot 
bakgrund av ovan amortering av banklån samt utvecklings
projekt, inte har ett tillräckligt rörelsekapital för den löpande 
verksamheten under den kommande 12månadersperioden 
efter prospektets godkännande. Under förutsättning att 
Nyemissionen fulltecknas bedöms Bolagets likviditets och 
finansieringsbehov vara täckta under den kommande 12må
nadersperioden. 

sKATTEsITUATION

Vid utgånget av räkenskapsåret 2007 fanns skattemässiga 
underskottsavdrag på 9 536 KSEK i moderbolaget och 11 863 
KSEK i dotterbolaget Guideline AB. Samtliga underskottsav
drag löper utan tidsbegränsning. 

TENDENsER 

Orderingången i dotterbolaget Malå Geoscience avmattades 
under fjärde kvartalet 2008 och var lägre än motsvarande period 
föregående år. Detta är effekterna av fördröjda investeringsbeslut 
och att distributörer kräver förskottsbetalning av slutkunder.

Bolaget känner för närvarande i övrigt inte till några offent
liga, ekonomiska, skattepolitiska, penningspolitiska eller andra 
politiska åtgärder som direkt eller indirekt väsentligt påverkat 
eller väsentligt skulle kunna påverka Bolagets ställning.

UPPlysNINGAR I REVIsIONsbERÄTTElsER FÖR 2005/2006  

OCH 2006

I revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2005/2006 som avgi
vits den 16 oktober 2006, har Bolagets revisor mot bakgrund 
av att finansieringen för 2006/2007 vid denna tidpunkt ej var 
säkerställd, lämnat följande upplysning:

Utan att det påverkar mitt uttalande vill jag fästa uppmärk-
samheten på not 22 i årsredovisningen samt avsnittet Finansie-
ring i förvaltningsberättelsen. I dessa avsnitt anges att bolaget är 
beroende av ytterligare extern finansiering under räkenskapsåret 
2006/07. Denna situation indikerar att osäkerhet föreligger som 
kan innebära tvivel om bolagets förmåga till fortsatt drift. 

I revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2006, som avgivits 
den 23 april 2007, har Bolagets revisor mot bakgrund av att 
finansieringen för 2007 vid denna tidpunkt ej var säkerställd, 
lämnat följande upplysning:

Utan att det påverkar mitt uttalande vill jag fästa uppmärk-
samheten på not 21 i årsredovisningen samt avsnittet Finansie-
ring i förvaltningsberättelsen. I dessa avsnitt anges att bolaget är 
beroende av ytterligare extern finansiering under räkenskapsåret 
2007. Denna situation indikerar att osäkerhet föreligger som kan 
innebära tvivel om bolagets förmåga till fortsatt drift.

Eget kapital och skuldsättning

Nettoskuldsättning
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aktIekapItal Och ägarförhållanden

AKTIEKAPITAl 

Guidelines aktier har emitterats enligt svensk lag och finns re
gistrerade hos VPC (VPC AB, Box 7822, 103 97 Stockholm)1 
i elektronisk form, med ISINkod SE0000849523. Enligt 
Guidelines bolagsordning skall det emitterade aktie kapitalet 
vara lägst 750 000 SEK och högst 3 000 000 SEK. Anta
let aktier skall vara lägst 7 500 000 och högst 30 000 000. 
Aktiens kvotvärde är 0,10 SEK. Alla aktier har samma rätt till 
vinst och överskott vid likvidation samt berättigar till en röst 

År Händelse
Förändring av  

antal aktier

Förändring  
av aktiekapital (SEK), 

avrundat
Totalt  

antal aktier

Totalt aktie- 
kapital (SEK), 

avrundat
Kvotvärde per 

aktie, SEK

2001 Bolagets bildande 1 000 100 000 1 000 100 000 100,00

2001 Split 10 000:1 9 999 000 0 10 000 000 100 000 0,01

2005 Apportemission 90 000 000 900 000 100 000 000 1 000 000 0,01

2005 Omvänd split 1:10 –90 000 000 0 10 000 000 1 000 000 0,10

2005 Nyemission¹ 600 404 60 040 10 600 404 1 060 040 0,10

2005 Nyemission² 4 000 000 400 000 14 600 404 1 460 040 0,10

2006 Utnyttjande av teckningsoptioner 360 000 36 000 14 960 404 1 496 040 0,10

2006 Nyemission³ 1 460 000 146 000 16 420 404 1 642 040 0,10

2007 Utnyttjande av teckningsoptioner 2 100 000 210 000 18 520 404 1 852 040 0,10

2007 Nyemission4 6 173 468 617 347 24 693 872 2 469 387 0,10

2008 Kvittningsemission 1 514 194 151 419 26 208 066 2 620 807 0,10

2009 Föreliggande nyemission 3 276 008 327 601 29 484 074 2 948 407 0,10

1 Kurs 1,68 SEK
2 Kurs 3,00 SEK
3 Kurs 3,00 SEK
4 Kurs 12,00 SEK 

vid Guidelines bolagsstämma. Det finns inga begränsningar i 
aktiernas överlåtbarhet.

Guideline har för närvarande 26 208 066 aktier ute
stående, motsvarande ett aktiekapital om 2 620 806,60 
SEK. Vid fullteckning av den förestående Nyemissionen 
kommer antalet utestående aktier öka med 3 276 008 och 
uppgå till 29 484 074, motsvarande ett aktiekapital om 
2 948 407,40 SEK. 

UTEsTåENDE OPTIONER EllER KONVERTIblER

Det finns inga utestående optioner eller konvertibler.

AKTIEÄGARE

I tabellen nedan återges Bolagets ägarstruktur per den 30 
december 2008. Uppgifterna i tabellen baseras på information 
från VPC samt därefter kända förändringar. Guideline hade 
vid samma tidpunkt 6 583 aktieägare.

Ägare Antal aktier
Andel 

kapital/röster 

Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 459 725 9,4%

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 1 491 662 5,7%

Hjorth, Jan 941 937 3,6%

Yggdrasil AB 540 468 2,1%

Nordica Life (Bermuda) ltd. 418 999 1,6%

Conterra tec AB 404 848 1,5%

Banco Fonder 400 000 1,5%

Cimir Hans Blixt AB 309 500 1,2%

Nilsson, Mats 308 839 1,2%

Hjorth, Peter (eget och bolag) 281 819 1,0%

Övriga 18 650 269 71,2%

Totalt 26 208 066 100,0%

NOTERING

Guidelineaktien är sedan den 15 december 2005 noterad på 
NGM Equity. Aktiens kortnamn är GODT. En handels post 
omfattar 500 aktier.

KURsUTVECKlING

Nedan visas Guidelineaktiens utveckling de senaste 12 
månaderna.
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1 VPC har från och med den 9 februari 2009 bytt 
namn till Euroclear Sweden AB.
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AKTIEKAPITAl OCH ÄGARFöRHÅllANDEN

UTDElNINGsPOlITIK

Guideline är ett utvecklingsbolag som befinner sig i en fas av 
uppbyggnad och expansion. Därför har styrelsen idag ej för 
avsikt att föreslå utdelning inför de två kommande räken
skapsåren. 

bEmyNDIGANDE

Årsstämman beslöt den 2 juni 2008 om att bemyndiga 
styrelsen att under tiden fram till nästkommande ordinarie 
årsstämma besluta om en ökning av aktiekapitalet med högst 
500 000 SEK, motsvarande högst 5 000 000 st aktier, genom 
nyemission med eller utan aktieägarnas företrädesrätt. Betal
ning för aktier skall kunna ske kontant, genom apport eller 
genom kvittning. 

Inom ramen för bemyndigandet har hittills 1 514 194 
aktier emitterats i syfte att betala den tilläggsköpeskilling 
som överenskommits i avtalet om förvärv av aktier i Malå 
GeoScience Förvaltnings AB.

AKTIEÄGARAVTAl

Såvitt styrelsen för Guideline känner till, föreligger inte några 
aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan några 
av Guidelines aktieägare som syftar till gemensamt infly
tande över Bolaget. Vidare finns det inte, såvitt styrelsen för 
Guideline känner till, inga överenskommelser eller motsva
rande avtal som kan komma att leda till att kontrollen över 
Bolaget förändras.

ÖVRIG INFORmATION

Aktierna i Guideline är inte föremål för erbjudande som läm
nats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. 
Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbjudan
den i fråga om Guidelines aktier under det innevarande eller 
det föregående räkenskapsåret.



31

styrelse, ledande befattnIngshavare  
Och revIsOrer

sTyRElsE

Guidelines styrelse består av åtta ledamöter: Torsten 
Börjemalm (ordförande), Klas Carlin, Jim Cotton, Jan Hjorth, 
Olle Grinder, Bengt Ljung, Marlene Bergström och Inge 
Näslund. Styrelseledamöterna väljs för en period om ett år 
och förordnandet löper fram till tiden för nästa årsstämma.

TORsTEN bÖRjEmAlm
FÖDD 1939

Ordförande. Invald i styrelsen 2005. Ordförande sedan 2006. 
Bergsingenjör från KTH.

Innehav i Guideline: 58 750 aktier.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Malå Geoscience Förvalt
nings AB; Malå Geoscience AB; Alcaston Diamond Exploration 
AB och Prospekteringsteknik i Norrland AB; styrelseledamot i 
Lovisagruvan AB (publ), TB Management AB, Sweaiv AB (med 
dotterbolag).

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseordfö
rande i Lappland Goldminers AB samt Reflex Instrument AB 
(med dotterbolag); styrelseledamot i Aros Mineral AB, Teka 
AB, Dalporfyr AB, Ginger Oil AB, M.V. Metallvärden AB, 
Svenska Kaolin AB (publ), Svenska Vanadin AB, Tricorona 
AB samt Woxna Graphite AB; kommanditdelägare i Uppsala 
Kropp&Sol KB.

KlAs CARlIN
FÖDD 1961

Ledamot. Invald i styrelsen 2005.
Civilekonom från Lunds Universitet.

Innehav i Guideline: 259 205 aktier.

Övriga uppdrag: VD och styrelseledamot i Ipmeter AB; 
styrelseledamot i Malå Geoscience Förvaltnings AB; Malå Geo
science AB; Kontilint Data AB samt Revigör AB; bolagsman i 
Ewingoil HB. 

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Europachef i 
Verisign AB; VD och styrelseledamot i Eurotrust Sweden AB, 
Onzza Försäljning AB; styrelseledamot i Onzza AB; IQObject 
AB samt Scandinavian Healthy Brands AB.

jIm COTTON
FÖDD 1952

Ledamot. Invald i styrelsen 2005.
Examen från University of Colorado.

Innehav i Guideline: 10 000 aktier.

Övriga uppdrag: VD för Icebear Capital Partners LLC. Rådgi
vare till International Risk Group LLC.

jAN HjORTH
FÖDD 1932

Ledamot. Invald i styrelsen 2005.
Bergsingenjör från KTH. 

AMP Harvard Business School. 
Grundare av Guideline.

Innehav i Guideline: 941 937 aktier.

Övriga uppdrag: Kommanditor i P & J Management KB. 

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: VD och styrelse
ledamot i Guideline AB.

OllE GRINDER 
FÖDD 1945

Ledamot. Invald i styrelsen 2008,
Docent, Kungliga Tekniska Högskolan

Innehav i Guideline: 266 585 aktier.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot PM Technology AB, 
Swedish Metallurgy and Mining AB, Salt Extraction AB, 
Malå GeoScience AB, Malå GeoScience Förvaltnings AB samt 
styrelsesuppleant i Szakalos Material Science AB.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseledamot 
i HelgMediTech AB.

bENGT ljUNG
FÖDD 1941

Ledamot. Invald i styrelsen 2008,
Bergsskoleingenjör

Innehav i Guideline: 0.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Swedish Mining 
Tunnelling Group AB och Wasa Golf AB. Styrelseleda
mot Wassara AB, Malå GeoScience Förvaltnings AB, Malå 
GeoScience AB och Wasa Sports Turf AB. VD i Botnia 
Exploration AB.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseledamot 
i Rocktex Center AB och styrelseordförande i Botnia Explo
ration AB.

mARlENE bERGsTRÖm
FÖDD 1976

Ledamot, arbetstagarrepresentant. Invald i styrelsen 2008,

Innehav i Guideline: 0.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant i 
Malå Geoscience Förvaltnings AB och Malå Geoscience AB.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: .

INGE NÄslUND
FÖDD 1950

Ledamot, arbetstagarrepresentant. Invald i styrelsen 2008.

Innehav i Guideline: 0.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant i 
Malå Geoscience Förvaltnings AB och Malå Geoscience AB.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: .
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STyRElSE, lEDANDE bEFATTNINGSHAVARE OCH REVISORER

lEDANDE bEFATTNINGsHAVARE

Guideline har nedanstående ledande befattningshavare:

PETER HjORTH

FÖDD 1965

Verkställande direktör. Anställd sedan 2005.

MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Innehav i Guideline: 281 819 aktier.

Övriga uppdrag: VD i Guideline AB, styrelseledamot i Malå 
Geoscience Förvaltnings AB, Malå Geoscience AB, Malå 
Geoscience Inc., innehavare av aktiebolaget Gradisca Invest, 
innehavare av den enskilda firman Capisce, kommandit
delägare i P & J Management.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseledamot 
i Botnia  Exploration AB.

lENA lÖNNbERG
FÖDD 1965

Ekonomichef. Anställd sedan 2008.

Innehav i Guideline: 0.

Övriga uppdrag: .

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: .

Samtliga medlemmar av styrelse och ledning kan nås via Bolagets adress: 
Guideline Oil Drilling Technology AB, Frösundaviks allé 15, 169 70 Solna.



33

STyRElSE, lEDANDE bEFATTNINGSHAVARE OCH REVISORER

REVIsOR

Claes Thimfors
Född 1956. Vald till Bolagets revisor 2001. Auktoriserad 
revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Medlem i FAR 
SRS sedan 1986.

Adressen till Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB är Tors
gatan 21, 113 97 Stockholm. 

ÄGAR- OCH bOlAGssTyRNING

svensk kod för bolagsstyrning
Sedan den 1 juli 2008 gäller en reviderad Svensk kod för 
bolagsstyrning (”Koden”) för samtliga bolag vars aktier är no
terade på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm och 
NGM Equity. Guideline tillämpar Koden sedan juli 2008.

Arbetsordning för styrelse och instruktion för VD
Styrelsen ansvarar för Bolagets organisation och förvaltning 
samt bedömer löpande moderbolagets och koncernens ekono
miska ställning. Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning 
för styrelsen samt en VDinstruktion. Arbetsordningen anger 
bl.a. vilka ärenden som skall behandlas, formerna för sam
manträdena, protokoll och rapportering samt arbetsfördelning 
mellan styrelse och VD.

Styrelsen har under räkenskapsåret 2007 sammanträtt 17 
(9) gånger. På de ordinarie sammanträdena behandlas kon
cernens verksamhet, resultatutveckling, finansiella ställning, 
samt personal och organisationsfrågor. Därutöver har strate
giska frågor och fastställande av affärs och verksamhetsplaner 
m.m. behandlats.

Principer
Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra 
anställningsvillkor för koncernledningen är utformade för att 
säkerställa att Guidelinekoncernen kan erbjuda en mark
nadsmässig och konkurrenskraftig kompensation som förmår 
attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Koncern
ledningens ersättning omfattar fast lön, eventuell rörlig lön, 
övriga förmåner samt aktierelaterat personaloptionsprogram. 
Delarna avses skapa ett välbalanserat ersättnings och för
månsprogram som återspeglar individens prestationer, ansvar 
och koncernens resultatutveckling. Styrelsens förslag innebär 
att Bolaget i allt väsentligt skall fortsätta tillämpa nuvarande 
principer för ersättning och andra anställningsvillkor för 
koncernledningen.

Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare 
Styrelsearvode utgår med ett årligt belopp om 120 KSEK till 
styrelsens ordförande, till övriga med 80 KSEK. För 2007 
utgick 50 KSEK till ordföranden och 25 KSEK per ledamot.

Ersättning till verkställande direktör utgörs av grundlön 
samt pension. Ersättningsnivån beslutas av styrelsen. Nu
varande lön till VD Peter Hjorth uppgår till 90 KSEK per 
månad. Under 2007 har till VD utgått lön om 870 KSEK (409 
KSEK) och pensionsförmåner om 233 KSEK (61 KSEK). 

Valberedning
En valberedning har utsetts bestående av Jan Hjorth, Olle 
Grinder, Klas Carlin och Anders Kjäll.

Incitamentsprogram
Under år 2007 fanns inga incitamentsprogram i Bolaget för 
verkställande direktör eller ledande befattningshavare.

Pensioner
Det finns för närvarande inga pensionsutfästelser i Guideline.

Avgångsvederlag
För verkställande direktören gäller en uppsägningstid om tolv 
månader vid uppsägning från Bolagets sida. 

För övriga medlemmar av styrelse och ledning finns inga 
avtal om ersättningar eller förmåner efter avslutat uppdrag.

Ersättning till revisorer
Ersättning till revisor utgår enligt löpande räkning. 

ÖVRIG INFORmATION Om sTyRElsE OCH 

lEDANDE bEFATTNINGsHAVARE

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare i Bo
laget har dömts för bedrägeribrott eller av domstol förbjudits 
ingå i förvaltnings, lednings eller kontrollorgan. Ingen av sty
relseledamöterna eller ledande befattningshavare har, under 
de senaste fem åren varit ställföreträdare i bolag som försatts 
i konkurs, trätt i likvidation eller genomgått företagsrekon
struktion. Ingen av dessa personer har heller varit föremål för 
anklagelser eller sanktioner av myndighet eller organisation 
som företräder viss yrkesgrupp och som är offentligrättsligt 
reglerad eller ålagts näringsförbud.

Styrelseledamoten Jan Hjorth är far till Bolagets VD 
Peter Hjorth.
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bOlagsOrdnIng

Bolagsordning för Guideline Oil Drilling Technology  

AB (publ). Org nr 5566061155

§1 FIRmA

Bolagets firma är Guideline Oil Drilling Technology AB. Bola
get är publikt.

§2 sTyRElsENs sÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§3 VERKsAmHET

Bolagets verksamhet är att bedriva utveckling och försäljning 
av tjänster och produkter, inmätningstjänster inom utvinning 
av malm, olja och jordvärme, bedriva konsultverksamhet samt 
äga och förvalta fast egendom och bedriva härmed förenlig 
verksamhet.

§4 AKTIEKAPITAl

Aktiekapitalet skall utgöra lägst SEK 750 000 och högst SEK 
3 000 000.

§5 ANTAl AKTIER

Antalet aktier skall vara lägst 7 500 000 och högst 
30 000 000.

§6 sTyRElsE

Styrelsen skall bestå av tre till sju ledamöter med högst två 
suppleanter.

§7 REVIsORER

Bolaget skall ha en eller två revisorer med eller utan en revi
sorssuppleant.

§8 KAllElsE

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post 
och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet.

§9 FÖRANmÄlAN

För att delta i stämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget 
senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag 
får inte vara söndag, allmän helgdag, lördag, midsommaraf
ton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte 
vardagen före stämman. Biträde till aktieägare får medföras 
vid bolagsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler 
antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§10 åRssTÄmmA

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behand
ling.

1. Bolagsstämmans öppnande och val av ordförande vid 
stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen samman kallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 

samt i förekommande fall koncernredovisning och kon
cernrevisionsberättelse.

7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräk
ning samt i förekommande fall koncernresultaträkning 
och koncernbalansräkning.

8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust enligt den fastställda balansräkningen

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkstäl
lande direktör.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelse
suppleanter samt i förekommande fall antalet revisorer 
och eventuell revisorssuppleant.

11. Fastställande av styrelsearvoden och i förekommande fall 
revisorsarvoden.

12. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter.
13. I förekommande fall val av revisorer och eventuell revi

sorssuppleant.
14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebo

lagslagen eller bolagsordningen.

§11 RÄKENsKAPsåR

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§12 AVsTÄmNINGsFÖRbEHåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregis
ter enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella 
instrument.

Denna bolagsordning har antagits vid årsstämma den 30 oktober 
2006.



35

legala frågOr Och  
kOmpletterande InfOrmatIOn

AllmÄNT

Guideline Oil Drilling Technology AB (publ), organisations
nummer 5566061155, är ett publikt aktiebolag med säte i 
Stockholm stad, Sverige. Bolaget bildades enligt svensk rätt 
och registrerades under firman Aktiebolaget Grundstenen 
91506 av Bolagsverket (dåvarande Patent och registrerings
verket) den 30 januari 2001. Bolaget registrerades den 27 
augusti 2001 under firman Push Development Sweden AB. 
Nuvarande firma registrerades den 18 oktober 2005. Bola
gets associationsform regleras av, och dess aktier har utgivits 
enligt, den svenska aktiebolagslagen (2005:551). Aktierna är 
denominerade i svenska kronor. Bolaget är anslutet till VPC1.

Gällande bolagsordning antogs vid bolagsstämma den 30 
oktober 2006. Enligt bolagsordningen skall samtliga aktier 
vara av ett och samma slag. Varje aktie berättigar till en röst. 
Aktieägares rättigheter kan förändras endast i enlighet med 
aktiebolagslagen. Beslut om vinstutdelning kan fattas vid 
bolagsstämma. Utdelning utbetalas normalt som ett kontant 
belopp per aktie genom VPC men kan även avse annat än 
kontanter. Bolaget har hittills inte lämnat någon utdelning.

lEGAl sTRUKTUR

Nedan visas Guidelinekoncernens legala struktur.

FÖRETAGsFÖRVÄRV m.m.

Under den senaste femårsperioden har Bolaget förvärvat två 
bolag.

Under 2005 förvärvades Guideline AB. Bolaget förvär
vade 100 procent av aktierna i Guideline AB. Köpeskillingen 
bestod av 90 000 000 nyemitterade aktier i Bolaget, motsva
rande 90 procent av Bolagets aktier efter emissionen.

I januari 2008 förvärvades samtliga aktier i Malå Geoscience 
Förvaltnings AB (”Malå GeoScience”). Köpeskillingen utgjordes 
av en fast del, som uppgick till 50 MSEK och erlades i januari 
2008 samt en rörlig del, så kallad (”earnout”) som utgår baserat 
på Malås rörelseresultat (EBIT) under räkenskapsåren 2007, 
2008 och 2009. För 2007 uppgick tilläggsköpeskillingen till 

totalt ca 16,9 MSEK, varav 10,5 MSEK har erlagts kontant och 
resterande del i 1 514 194 nyemitterade aktier i Guideline. För 
2008 skall kontant tilläggs köpe skilling utgå. I bokslutet har re
serverats 1,2 MSEK. För 2009 skall kontant tilläggsköpeskilling 
på maximalt 10 MSEK utgå under förutsättning att Malås EBIT 
uppgår till minst 31,2 MSEK. För EBIT mellan 0 MSEK och 
31,2 MSEK utgår tilläggsköpeskilling linjärt, d.v.s. för EBIT på 
15,6 MSEK utgår en tilläggsköpeskilling på 5 MSEK, för EBIT 
på 7,8 MSEK utgår en tilläggsköpeskilling på 2,5 MSEK, o.s.v.

ImmATERIEllA TIllGåNGAR

Dotterbolaget Guideline AB har ett beviljat patent för en 
metod för att estimera positionen för en borr. Patentet är re
gistrerat i Sverige under nr 518 938, i USA under nr 6 816 435, 
hos EPO under nr 1 268 977, i Tyskland under nr 1 268 977, 
i Frankrike under nr 1 268 977, i Storbritannien under nr 
1 268 977 och i Nederländerna under nr 1 268 977 samt ingivet 
för registrering i Japan år 2001 under nr 2001572729. De 
beviljade patentens giltighetstid är till år 2020 respektive 2021. 
Patentet har enligt Bolaget under år 2008 även godkänts av den 
kanadensiska patentmyndigheten, men ännu inte publicerats i 
Kanada. Den kanadensiska patentansökan har nr 2 424 134.

Guideline AB har i mars 2008 lämnat in patentansök
ningar i Sverige och Kanada samt en provisorisk patentansö
kan i USA avseende ”a method for monitoring a subterranean 
fracture”. Patentansökningarna rör visualisering och seismisk 
kartläggning av sprickbildning i berg vid hydraulisk berg
spräckning. 

Dotterbolagen Malå Geoscience Förvaltnings AB och Malå 
Geoscience AB, gemensamt (”Malåbolagen”), är innehavare 
av ett patent avseende en anordning för insamling av pola
rimetrisk data från markradar. Patentet är sedan år 2004 
registrerat i Sverige under nr 02036952 och sedan år 2008 i 
USA under nr 7 345 617. Det finns en internationell PCT an
sökan med nr 2004/055546 avseende detta patent med cirka 
150 designerade stater.

Malåbolagen är även innehavare av tre patent som är regist
rerade i USA. Dessa patent avser ”radar plant and measure
ment technique for determination of the orientation and the 
depth of buried objects” (US 6 657 577), ”ground penetrating 
radar array and timing circuit” (US 6 496 137) och “ground 
penetrating radar with audible output” (US 6 617 996). Vi
dare har Malåbolagen ett licensavtal med Geophysical Survey 
Systems Inc som ger en begränsad rätt att nyttja Geophysical 
Survey Systems Inc:s patent nummer 5248975. 

VÄsENTlIGA AVTAl

Nedan följer en kortfattad beskrivning av väsentliga av
tal för Guidelines verksamhet vilka Guideline är part till. 
Dessa är enligt Bolagets bedömning normala inom ramen för 

Guideline Oil Drilling 
Technology AB (publ) 

556606-1155

Malå GeoScience 
Förvaltnings AB (publ) 

556235-2954

Malå Geoscience Inc 
333024-9701 

(USA)

Malå GeoScience AB 
556102-8209

Guideline AB 
556512-6256

100%

100% 100%

100%

1 VPC har från och med den 9 februari 2009 bytt 
namn till Euroclear Sweden AB.
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lEGAlA FRÅGOR OCH KOMPlETTERANDE INFORMATION

Guidelines ordinarie verksamhet. Guideline är inte i övrigt 
beroende av industriella, kommersiella eller finansiella avtal, 
patent (utöver de ovan nämnda), nya tillverkningsprocesser 
och det finns inte andra förhållanden av väsentlig betydelse för 
Guidelines verksamhet.

Guideline ingick i augusti 2008 ett samarbetsavtal med 
det kanadensiska bolaget Kobold Services, Inc. Enligt avtalet 
skall parterna samarbeta kring test och utvecklingsaktiviteter 
med användande av Guidelines teknik rörande övervakning av 
hydraulisk bergspräckning, och om detta arbete visar sig fram
gångsrikt också gemensamt kommersialisera teknologin. En
ligt avtalet skall, om parterna är överens om att gå vidare med 
gemensam kommersialisering av tekniken, ett gemensamägt 
bolag bildas där Guideline äger 60% och där Kobold Services 
äger 40%. Detta gemensamägda bolag skall äga rättigheterna 
till tekniken för övervakning av hydraulisk bergspräckning. 
Avtalet gäller i första hand till den 30 juni 2009.

Bolagets dotterbolag Guideline AB ingick i oktober 2008 
ett tekniskt utvecklingsavtal (Technical Development Agree
ment) med Atlas Copco Secoroc AB (”Atlas Copco”). Bak
grunden är att parterna har identifierat affärsmöjligheter kring 
Guideline ABs teknik. Avtalet gäller i första hand till den 31 
december 2010.

I februari 2009 ingick Guideline ett låneavtal med Swed
bank rörande omläggning av lån. Kreditbeloppet är 5 MSEK. 
Krediten skall amorteras med rak amortering under 24 måna
der med start i mars 2009. För krediten gäller bankens standar
diserade villkor. Som säkerhet för 2,5 msek (50% av krediten) 
har Bolaget pantsatt aktierna i Malå GeoScience. Som säkerhet 
för 2,5 msek (50% av krediten) finns pantbrev i fastighet. 

Dotterbolaget Malå GeoScience AB har ett relativt stort 
antal standardiserade, oftast ickeexklusiva, distributionsavtal 
för försäljningen av bolagets produkter på marknader runt om 
i världen. För de nord och sydamerikanska marknaderna är 
det USAbaserade dotterbolaget Mala GeoScience USA Inc. 
avtalspart. Avtalen har i allmänhet korta löptider, ett år, men 
förlängs med ett år i taget om de inte sägs upp tre månader 
innan avtalstidens utgång. Avtalen reglerar i övrigt bland 
annat frågor om rätten till immateriella rättigheter, distribu
törens legala roll som självständig distributör samt sekretess 
och konkurrensfrågor. I vissa avtal regleras också prisfrågor.

Malå GeoScience AB är också part i ett antal samarbets 
och licensavtal som reglerar villkoren för samarbete rörande 
produktutveckling samt rättigheter att använda sig av motpar
tens immateriella rättigheter i egna produkter. 

FÖRsÄKRINGAR

Bolagets försäkringsskydd omfattar till exempel VD och sty
relseansvarsförsäkring och en allmän företagsförsäkring. Bola
gets styrelse bedömer att Bolagets verksamhet är och har varit 
tillfredställande försäkrat med hänsyn till den verksamhet 
som har bedrivits. Allteftersom Bolagets verksamhet utökas 
kommer Bolaget att löpande se över sitt försäkringsbehov.

RÄTTslIGA PROCEssER

Under 2008 uppstod meningsskiljaktigheter mellan Guideline 
och säljarna av Malå GeoScience om hur tilläggsköpeskilling
en för 2007 skulle beräknas. I september 2008 ingicks ett för
likningsavtal med innebörden att säljarna av Malå GeoScience 
kom att erhålla totalt cirka 16,9 MSEK, varav 10,5 MSEK 
kontant och resterande del i 1 514 194 nyemitterade aktier 
i Guideline. Kontantbeloppet har utbetalats och aktierna i 
Bolaget har emitterats till säljarna av Malå GeoScience.

Dotterbolaget Malå GeoScience har under flera år varit 
involverade i flera tvister i USA med Witten Technologies, Inc. 
(”Witten”). I april 2008 förlikte parterna tvisterna i sin hel
het, vilket bland annat innebar att Malå GeoScience betalade 
282 000 USD till Witten och att parterna drog tillbaka sin 
talan i amerikanska domstolar.

Bolaget är i övrigt inte part i några rättsliga processer. Bola
gets styrelse har heller inte anledning att för närvarande anta 
att Bolaget inom överskådlig framtid kommer att bli föremål 
för några rättsliga processer, vilka vid ett negativt utfall, skulle 
få ej oväsentlig ekonomisk betydelse för Bolaget.

mIljÖFRåGOR

Bolagets styrelse har inte anledning att anta att den verksam
het som Guideline bedriver innebär några kända miljörisker.

TIllsTåND

Bolaget saknar inte några erforderliga tillstånd för sin verk
samhet.

INTREssEKONFlIKTER

Det föreligger inte några intressekonflikter mellan Bolaget, 
dess nuvarande ägare eller befattningshavare.

TRANsAKTIONER mED NÄRsTåENDE

Styrelseledamoten Jim Cotton har genom Icebear Capital 
Partners LLC, som kontrolleras av styrelseledamoten Jim 
Cotton, utfört vissa konsulttjänster åt Guideline och därige
nom under åren 2006 till 2007 erhållit ersättning uppgående 
till totalt cirka 289 KSEK.

Styrelseledamoten Bengt Ljung har genom bolaget Calluna 
Marketing & Management AB, som kontrolleras av styrelsele
damoten Bengt Ljung, under 2008 utfört vissa konsulttjänster 
åt Guideline och därigenom erhållit ersättning uppgående till 
totalt 60 KSEK.

Under 2007 har styrelseledamoten Jan Hjorth överlåtit 
samtliga rättigheter avseende hans uppfinning, vilken Guide
line har ansökt om patent för under år 2006 för en ersättning 
om 75 KSEK och rätt till en tilläggsersättning om 75 KSEK 
när patenten godkänns.

Bolagen Gradisca Invest AB, som ägs av VD Peter Hjorth, 
och P&J Management KB, som ägs av styrelseledamoten 
Jan Hjorth och VD Peter Hjorth, har den 30 januari 2009 
undertecknat en emissionsgaranti avseende den föreliggande 
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Nyemissionen. Emissionsgarantin avser högst 2 279 218 SEK. 
Guideline skall för den garanti som utställts av Gradisca In
vest AB och P&J Management KB erlägga en ersättning om 10 
procent av det garanterade beloppet, motsvarande en garan
tiersättning om 227 921,80 SEK. Bolaget PM Technology AB 
som ägs av styrelseledamoten Olle Grinder har garanterat ett 
belopp om 440 000 SEK i den föreliggande Nyemissionen och 
erhåller ersättning om 44 000 SEK. Se vidare nedan under 
avsnittet Information om emissionens säkerställande.

Utöver de ovan nämnda transaktionerna och avtal har 
ingen av Guidelines styrelseledamöter, ledande befattnings
havare eller aktieägare någon delaktighet i någon affärstrans
aktion med Guideline, och har heller inte haft det under det 
senaste året, som är ovanlig till sin karaktär eller väsentlig för 
Guidelines totala verksamhet. Det finns inga lån utestående 
till någon styrelseledamot, ledande befattningshavare, aktie
ägare eller revisor i Guideline och Guideline har inte lämnat 
garantier eller borgensförbindelser till förmån för någon av 
dessa personer. 

INFORmATION Om EmIssIONENs GARANTIåTAGANDEN

Emissionen är garanterad genom teckningsåtaganden från 
befintliga aktieägare och genom avtal med: Davegårdh & Kjäll 
Fonder, Birger Jarlsgatan 22, 114 34 Stockholm (belopp: 1 
320 KSEK); Åke Persson, Klarbärsvägen 46, 181 65 Lidingö 
(belopp: 440 KSEK); Hegel AB, Tjäderstigen 6, 182 35 
Danderyd (belopp: 1 100 KSEK); P&J Management KB, 
Laxvägen 58, 181 30 Lidingö (belopp: 1 012 KSEK); Gradisca 
AB, Laxvägen 58, 181 30 Lidingö (belopp: 1 267 KSEK); RL 
Allkonsult, Sofielundsvägen 10, 134 38 Gustavsberg (belopp: 
440 KSEK); PM Technology AB, Drottning Kristinas väg 
48, 114 28 Stockholm (belopp: 440 KSEK); Bengt Nilsson 

Revisionsbyrå i Nynäshamn AB, Konsul Johnsons väg 18, 
149 45 Nynäshamn (belopp: 440 KSEK); Sture Hedlund, 
Bastugatan 55, 118 25 Stockholm (belopp: 220 KSEK) samt 
Southfork Ltd, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, British 
Virgin Island (belopp: 440 KSEK); (”Emissionsgaranterna”). 
Teckningsförbindelser från befintliga aktieägare uppgår till 88 
KSEK. För det fall samtliga aktier i Nyemissionen inte tecknas 
och betalas, förbinder sig Emissionsgaranterna att upp till ett 
belopp om maximalt 7,1 MSEK teckna samtliga kvarvarande 
aktier i förhållande till Emissionsgaranternas inbördes garanti
åtaganden. Guideline har erhållit säkerheter för cirka 14% 
av den totala emissionsgarantin. Säkerheten består av 14% 
kontantlikvid och övrigt personlig borgen med undantag av 
de fonder som garanterar. Emissionsgaranterna erhåller vidare 
en ersättning uppgående till 10% av respektive garanterat 
belopp. Den totala ersättningen till Emissionsgaranterna 
uppgår till 0,7 MSEK. För teckningsförbindelser utgår ingen 
ersättning. Samtliga emissionsgarantiavtal har ingåtts kring 
den 30 januari 2009. 

DOKUmENT TIllGÄNGlIGA FÖR GRANsKNING

Följande handlingar kommer under prospektets giltighetstid att 
göras tillgängliga för inspektion på Bolagets webbplats www.
guidelinetechnology.com. Handlingarna kan även beställas från 
Bolaget via epost: info@guidelinetechnology.com.
• Bolagsordning för Guideline Oil Drilling Technology AB 

(publ),
• Årsredovisning och revisionsberättelse för Guideline Oil 

Drilling Technology AB (publ) avseende åren 2005/2006, 
2006 och 2007,

• Bolagets bokslutskommuniké avseende året 2008,
• Detta prospekt, samt
• Finansinspektionens beslut avseende detta prospekt.

lEGAlA FRÅGOR OCH KOMPlETTERANDE INFORMATION
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skattefrågOr I sverIge

Nedan följer en sammanfattning av de skatteregler som 
enligt nu gällande svensk skattelagstiftning kan aktualiseras 
av föreliggande nyemission till aktieägare att teckna aktier i 
Guideline Oil Drilling Technology AB (publ). Sammanfatt
ningen vänder sig till aktieägare som är obegränsat skattskyl
diga i Sverige, om inte annat anges. Sammanfattningen är inte 
avsedd att uttömmande behandla alla skattefrågor som kan 
uppkomma i sammanhanget. Den behandlar exempelvis inte 
värdepapper som innehas av handelsbolag eller andra juridiska 
personer än aktiebolag eller som innehas som lagertillgång i 
näringsverksamhet. Inte heller behandlas övergångsbestäm
melserna om kvarvarande s.k. lättnadsbelopp eller de särskilda 
regler som kan bli tillämpliga på innehav av s.k. kvalificerade 
aktier m m i bolag som är eller tidigare varit fåmansföretag, 
eller på aktier m.m. som förvärvats med stöd av sådant inne
hav. Särskilda skattekonsekvenser som inte är beskrivna kan 
uppkomma också för andra kategorier av aktieägare, såsom 
investmentbolag, värdepappersfonder samt fysiska och juri
diska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige. Varje 
aktieägare rekommenderas att inhämta råd från skatteexpertis 
avseende de skattekonsekvenser som kan uppkomma till följd 
av att äga aktier eller teckningsrätter i Guideline, t.ex. till 
följd av att utländska regler, skatteavtal eller andra speciella 
regler är tillämpliga.

bEsKATTNING VID AVyTTRING AV AKTIER m.m.

Fysiska personer
För fysiska personer beskattas kapitalinkomster såsom utdel
ning och kapitalvinst vid avyttring av aktier i inkomstslaget 
kapital. Skattesatsen i inkomstslaget kapital är 30 procent. 
Kapitalvinst respektive kapitalförlust vid försäljning av aktier 
och andra delägarrätter beräknas normalt som skillnaden 
mellan försäljningsersättningen efter avdrag för eventuella 
försäljningsutgifter och omkostnadsbeloppet (anskaffnings
utgift). Vid vinstberäkningen används genomsnittsmetoden. 
Enligt denna skall omkostnadsbeloppet för en aktie utgöras av 
det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för aktier av samma 
slag och sort. Betalda tecknade aktier anses därvid inte vara 
av samma slag och sort som de aktier vilka berättigat till 
företräde i emissionen. Vid försäljning av marknadsnoterade 
aktier får omkostnadsbeloppet alternativt bestämmas enligt 
schablonmetoden till 20 procent av försäljningsersättningen 
efter avdrag för försäljningsutgifter. Kapitalförlust vid avytt
ring av aktier och teckningsrätter kan kvittas i sin helhet mot 
kapitalvinster på aktier under samma år. Kvittning kan även 
ske fullt ut mot kapitalvinster på andra marknadsnoterade 
delägarrätter än aktier med undantag för andelar i investe
ringsfonder som innehåller endast svenska fordringsrätter 
(räntefonder). Om full kvittning inte kan ske är överskjutande 
förlust avdragsgill till 70 procent mot övriga kapitalinkom
ster. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges 

reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverk
samhet samt fastighetsskatt. Skattereduktion medges med 30 
procent för underskott som inte överstiger 100 000 kronor 
och med 21 procent för underskott därutöver. Underskott kan 
inte sparas till ett senare beskattningsår.

Aktiebolag
Aktiebolag beskattas normalt för alla inkomster, inklusive 
skattepliktiga kapitalvinster och utdelning, i inkomstslaget 
näringsverksamhet efter en skattesats om 26,3 procent. 
Beräkningen av kapitalvinster respektive kapitalförluster sker 
i huvudsak på samma sätt som för fysiska personer enligt vad 
som angivits ovan. Särskilda regler gäller för näringsbetingade 
aktier. För sådana aktier är kapitalvinster normalt skattefria 
och kapitalförluster inte avdragsgilla. Vidare är utdelning 
på sådana aktier normalt skattefri. Marknadsnoterade aktier 
anses näringsbetingade bland annat om aktieinnehavet utgör 
en kapitaltillgång hos investeraren och innehavet antingen 
uppgår till minst 10 procent av rösterna eller betingas av 
rörelse som bedrivs av ägarföretaget eller annat, på visst sätt 
definierat, närstående företag. För att en kapitalvinst skall 
vara skattefri och en kapitalförlust inte avdragsgill avseende 
marknadsnoterade aktier förutsätts även att aktierna varit 
näringsbetingade hos innehavaren under en sammanhängande 
tid om minst ett år före avyttringen. För att en utdelning på 
marknadsnoterade aktier skall vara skattefri krävs att aktierna 
inte avyttras inom ett år från det att aktien blivit näringsbe
tingad. Avdrag för kapitalförluster på aktier, för vilka avdrag 
skall göras (d.v.s. där de särskilda reglerna för näringsbeting
ade innehav inte är tillämpliga), medges bara mot skatteplik
tiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. Sådana 
kapitalförluster kan även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas 
mot kapitalvinster på aktier och delägarrätter i bolag inom 
samma koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt 
föreligger. Kapitalförluster som inte har kunnat utnyttjas ett 
visst beskattningsår, får sparas och dras av mot skattepliktiga 
kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter under efterföl
jande beskattningsår utan begränsning i tiden.

UTNyTTjANDE AV TECKNINGsRÄTTER

När teckningsrätter utnyttjas för teckning av nya aktier sker 
inte någon beskattning. Anskaffningsutgiften för en aktie 
utgörs av emissionskursen. Vid försäljning av aktier förvär
vade genom utnyttjande av teckningsrätter skall aktieägarens 
omkostnadsbelopp för samtliga aktier av samma slag och sort 
sammanläggas och beräknas med tillämpning av genomsnitts
metoden. Om teckningsrätter som utnyttjats för teckning av 
aktier köpts får erlagd likvid för dessa teckningsrätter läggas 
till vid beräkning av omkostnadsbeloppet för aktierna. En 
teckningsrätt som inte utnyttjas eller säljs utan förfaller anses 
avyttrad för noll kronor.
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AVyTTRING AV ERHållNA TECKNINGsRÄTTER

Teckningsrätterna kommer att marknadsnoteras. Aktieägare 
som inte vill utnyttja sin företrädesrätt att delta i Nyemissi
onen kan sälja sina teckningsrätter. Skattepliktig kapitalvinst 
skall då beräknas. Teckningsrätter som grundas på innehav av 
aktier i Guideline anses anskaffade för noll kronor. Schablon
metoden får inte användas i detta fall. Hela försäljningsintäk
ten efter avdrag för utgifter för avyttringen skall således tas 
upp till beskattning. Anskaffningsutgiften för den ursprung
liga aktien påverkas inte. För aktiebolag gäller att kapitalvinst 
är skattefri och kapitalförlust inte är avdragsgill om innehava
ren av teckningsrätterna samtidigt innehar näringsbetingade 
andelar i det företag som rätten hänför sig till och förvärvet 
grundas på detta innehav. För marknadsnoterade tecknings
rätter gäller att sådan kapitalvinst är skattefri och kapitalför
lust ej avdragsgill endast om teckningsrätterna eller de under
liggande aktierna har innehafts under en sammanhängande tid 
om minst ett år före avyttringen.

AVyTTRING AV KÖPTA TECKNINGsRÄTTER

För den som köper eller på liknande sätt förvärvar tecknings
rätter i Guideline på marknaden utgör vederlaget anskaff
ningsutgift för dessa. Omkostnadsbeloppet för teckningsrät
terna beräknas enligt genomsnittsmetoden. Schablonmetoden 
får användas vid beräkning av omkostnadsbelopp för 
marknadsnoterade teckningsrätter. En teckningsrätt som 
inte utnyttjas eller säljs utan förfaller anses avyttrad för noll 
kronor. För fysiska personer gäller att en kapitalförlust på 
marknadsnoterade teckningsrätter får kvittas fullt ut mot 
vinster på aktier samt andra marknadsnoterade delägarrätter 
utom andelar i räntefonder. Om full kvittning inte kan ske är 
förlusten kvittningsgill till 70 procent mot övriga kapitalin
komster. För aktiebolag gäller att kapitalförluster på teck
ningsrätter är avdragsgilla mot kapitalvinster på aktier och 
andra delägarrätter. Sådana kapitalförluster kan även, om vissa 
villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster på aktier och 
andra delägarrätter i bolag inom samma koncern, under förut
sättning att koncernbidragsrätt föreligger. Reglerna avseende 
skattefria kapitalvinster och ej avdragsgilla kapitalförluster på 
aktiebaserade delägarrätter, som gäller för aktiebolag är endast 
tillämpliga om förvärvet av teckningsrätterna grundas på 
innehav av näringsbetingade andelar i det företag som räterna 
hänför sig till. Teckningsrätter som förvärvas på annat sätt 
t.ex. genom köp torde därför inte omfattas av de nya reglerna.

bEsKATTNING AV UTDElNING

Utdelning på aktier är i allmänhet skattepliktig. Se dock ovan 
vad som anges under ”Aktiebolag” vad avser utdelning på 
näringsbetingade aktier i vissa fall. Fysiska personer beskat
tas normalt i inkomstslaget kapital med en skattesats om 
30 procent. För fysiska personer som är bosatta i Sverige 

innehålls preliminär skatt avseende utdelning med 30 procent 
på utdelat belopp. Den preliminära skatten innehålls normalt 
av VPC eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av 
förvaltaren. För aktiebolag är skattesatsen, i förekommande 
fall, 26,3 procent.

AKTIEÄGARE sOm ÄR bEGRÄNsAT sKATTsKylDIGA I sVERIGE

Innehavare av aktier och teckningsrätter som är begränsat 
skattskyldiga i Sverige och som inte bedriver verksamhet från 
fast driftsställe i Sverige beskattas normalt inte i Sverige för 
kapitalvinster vid avyttring av sådana värdepapper. Beskatt
ning i respektive hemviststat kan emellertid bli aktuell. 
Enligt en särskild regel kan emellertid en fysisk person som är 
begränsat skattskyldig i Sverige ändå bli beskattad i Sverige vid 
försäljning av svenska aktier om personen under det kalen
derår då försäljningen sker eller vid något tillfälle under de tio 
närmast föregående kalenderåren varit bosatt i Sverige eller 
stadigvarande vistats här. Tillämpligheten av denna regel är 
dock i flera fall begränsad genom skatteavtal som Sverige har 
med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. För 
aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige utgår nor
malt svensk kupongskatt på all utdelning på aktier i svenska 
aktiebolag. Svensk kupongskatt utgår emellertid inte för ut
delning till vissa utländska juridiska personer om utdelningen 
hade varit skattefri såsom för näringsbetingade aktier hos ett 
svenskt företag (se ovan under rubriken ”Aktiebolag”). Vidare 
finns undantag för utdelning till utländska juridiska personer 
inom EU som innehar 20 procent eller mer av andelskapitalet 
i det utdelande bolaget och som uppfyller kraven i det s.k. 
moder/dotterbolagsdirektivet. Kupongskattesatsen är 30 pro
cent. Denna skattesats är dock i allmänhet reducerad genom 
skatteavtal som Sverige har med andra länder för undvikande 
av dubbelbeskattning. Flertalet av Sveriges skatteavtal möjlig
gör därvid nedsättning av den svenska skatten till avtalets 
skattesats direkt vid utbetalningstillfället om erforderliga 
uppgifter om den utdelningsberättigades hemvist föreligger. 
Avdraget för kupongskatt verkställs normalt av VPC eller, be
träffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. I de fall 
där 30 procent kupongskatt innehålls vid utbetalningstillfället 
till en person som har rätt att beskattas enligt en lägre skatte
sats eller kupongskatt annars innehållits med för högt belopp 
kan återbetalning begäras hos Skatteverket före utgången av 
det femte kalenderåret efter utdelningstillfället.
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handlIngar InförlIvade genOm hänvIsnIng

Detta prospekt består, förutom föreliggande dokument, av 
följande handlingar som härmed införlivas genom hänvisning:

• Årsredovisning för räkenskapsåret 2005/2006, sid 2–28
• Årsredovisning för räkenskapsåret 2006, sid 2–27
• Årsredovisning för räkenskapsåret 2007, sid 12–35
• Bokslutskommuniké för året 2008,
• Revisionsberättelser avseende räkenskapsåren 2005/2006, 

2006 och 2007.

Ansvarig revisor är Claes Thimfors, Öhrlings Price waterhouse
Coopers. Claes Thimfors har reviderat årsredovisningarna 
för åren 2005/2006, 2006 och 2007. Samt liga ovanstående 
handlingar kommer under prospektets giltig hetstid att finnas 
tillgängliga i elektronisk form på Bolagets hemsida,  
www.guidelinetechnology.se.
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GUIDElINE OIl DRIllING TECHNOlOGy Ab

Frösundaviks allé 15
169 70 Solna

Tel: 08655 36 41

Fax: 08655 26 10

www.guidelinetechnology.com

EmIssIONsINsTITUT

Thenberg & Kinde Fondkommission Ab

Box 2108 
403 12 Göteborg

FINANsIEll RåDGIVARE

saxon & Partners

Birger Jarlsgatan 22
114 34 Stockholm

KONTOFÖRANDE INsTITUT

VPC Ab1

Box 7822
103 97 Stockholm

1 VPC har från och med den 9 februari 2009 bytt 
namn till Euroclear Sweden AB.
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