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Observandum
Detta Informationsmemorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Acticut International AB i samband med föreliggande nyemission. 
Dokumentet utgör ej ett prospekt enligt lagen om handel med finansiella instrument och har därför inte registrerats av Finansinspektionen eller an-
nan myndighet. Emissionen är undantagen prospektskyldighet enligt Lagen om Handel med Finansiella instrument (1991:980), 2 kap 4§ p5. 
Prognoser och framtidsscenarier i detta Informationsmemorandum speglar styrelsens bedömning av hur Acticut International AB:s (publ) verksamhet 
kan utvecklas under förutsättning att gjorda antaganden uppfylls. Varje investerare måste själv bilda sig en uppfattning om Bolagets möjligheter och 
risker, och uppmanas därför att läsa dokumentet i sin helhet.

Acticut International AB (publ) har en positiv utveckling med ökad efterfrågan av såväl befintliga produkter 
som lösningar till nya produktområden. I syfte att möta en ökad efterfrågan mitt under pågående expansion 
har Acticut International AB (publ) gett Leox AB i uppdrag att genomföra en publik nyemission. Nedan 
följer kontaktuppgifter till Leox med samarbetspartners  

Emissionsrådgivare Leox AB
Postadress Sofierovägen 35
 254 33 Helsingborg
E-post info@leox.se
Hemsida www.leox.se
Telefon / Telefax 042-691 86

Emissionsinstitut Aktieinvest FK AB, Emittentservice
Postadress 113 89 Stockholm
E-post emittentservice@aktieinvest.se
Hemsida www.aktieinvest.se
Telefon 08-506 517 95
Fax 08-506 517 01

Due Diligence – Juridisk Advokatfirman Linx Legal
Postadress Billeplatsen 1
 252 23 Helsingborg
E-post info@linxlegal.se
Hemsida www.linxlegal.se
Telefon 042-400 06 60
Fax 042-400 06 69 

Due Diligence – Finansiell Axion Revisionsbyrå AB
Postadress Box 30048
 200 61 Limhamn - Malmö
E-post info@axion.se
Hemsida www.axion.se
Telefon 040-36 03 00
Fax 040-36 03 19

Emittent Acticut International AB (publ)  
Postadress Gjuterivägen 6
 311 32 Falkenberg
E-post info@acticut.com
Hemsida www.acticutinternational.com
Telefon 0347-71 30 30
Telefax 0347-133 33

Auktoriserad revisor Thomas Siesing, SET Revisionsbyrå AB
 medlem i FAR SRS  
Postadress Bror Nilssons gata 5
 417 55 GÖTEBORG
E-post thomas.siesing@set-revision.se
Telefon 031-779 50 01
Telefax 031-779 50 59

Kontoförande institut Euroclear Sweden AB (fd VPC AB)
Postadress Box 7822
 103 97 Stockholm
E-post info@nscd.eu
Hemsida www.ncsd.eu
Telefon 08-402 90 00
Telefax 08-24 67 88

Benämningar
Med ”Acticut International” eller ”Bolaget” avses i det följande Acticut International AB (publ), organisationsnummer 556463-4052.
Med ”Acticut” eller ”dotterbolaget” avses i det följande Acticut AB, organisationsnummer 556679-2346.
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1  S a m m a n f a t t n i n g

Acticut International AB (publ), organisationsnummer 
556463-4052 är ett publikt svenskt holdingbolag med affärs-
idén att expandera och utveckla de produkter som utgör kärn-
verksamheten i det helägda dotterbolaget Acticut AB. 

Följande sammanfattning om Acticut International AB (publ) och dess Erbjudande ska ses som en introduktion. Ett beslut att 
investera i Bolaget ska grunda sig på en bedömning av Informationsmemorandumet i sin helhet och då särskilt risker under 
kapitel 2.

1.1 Om Bolaget

Styelseordförande
Thomas Lagö

Ledamöter
Per-Axel Noryd, Peter Krell,  Alan Boyer,  
Rolf Zimmergren

VD
Rolf Zimmergren

Auktoriserad revisor, medlem i FAR SRS
Thomas Siesing, SET revisionsbyrå AB, Göteborg

Produkter och tjänster
Acticut International kan erbjuda en kraftfull helhetslösning 
för hantering av vibrationer och ljud med allt från produkt till 
skräddarsydd utbildning. Samtliga produkter och tjänster ingår 
i olika affärsområden, de tre ”hornen” som också återfinns i 
Bolagets logotyp: Acticut® (rött horn), ROBOX™ (grönt horn) 
samt VibraTools Suite™ (blått horn). 

användarvänlig och enkel analysmetod. Akustik, ljud, vibratio-
ner, strukturell dynamik eller frågor om uthållighet kan besva-
ras genom öppna och flexibla plattformar där förutsättningarna 
kan ändras. Ett viktigt redskap för såväl universitetens forskare 
som hos företagens utvecklingsavdelningar. Med komplette-
rande tjänster såsom utbildning, expertkonsultationer och nya 
produkter (anti-vibrationshandskar, aktiva system och antivi-
brationssäten) har Acticut International en helhetslösning för 
analys och dämpning av vibrationer. 

Marknad och försäljning 
Bolagets teknik och försäljning tar fasta på att sälja system, där 
olika produkter ingår som invävda komponenter med möjlig-
het att säljas som separata enheter. Det är ett strategiskt affärs-
koncept där en första order om expertkonsulttjänst vanligtvis 
leder till nya order med flera olika produkter. Kunden har allt 
att vinna med ökad produktivitet, högre produktkvalitet och 
besparingar inom både energi och miljö. Bolagets möjlighe-
ter till efterförsäljning är goda och i flera fall tecknas fleråriga 
serviceavtal. Bolaget har kunder världen över och flera viktiga 
prestigeavtal och tecknade ramavtal med ett möjligt orderutfall 
upp till 100 miljoner kronor inom tidsperioden 3 till 5 år. 

Konkurrens 
Bolaget känner i dagsläget inte till något konkurrerande företag 
som kan erbjuda samma helhetslösningar med system av både 
produkter och tjänster. Men det innebär inte att Bolaget saknar 
konkurrenter. Det finnas exempelvis företag som arbetar med 
likartad teknologi inom vissa av de produktområden där Acti-
cut International är etablerad.

Finansiell information
Bolaget lämnar fortlöpande information till sina aktieägare 
genom pressmeddelanden och information som publiceras i 
nyhetsbrev på www.acticutinternational.se. Därtill presente-
ras mer utförlig information till aktieägarna i samband med 
årsbokslutet. En utförlig presentation av Bolagets räkenskaper 
ges i kapitel 7.

Listning
Bolagets aktie är för närvarande inte listad på någon officiell 
handelsplats och är således inte föremål för organiserad handel. 
Styrelsen för Acticut International har beslutat om att lista 
Bolagets aktie och betraktar detta som ett prioriterat ärende. 
Ansökan om listning ska ske så snart som möjligt efter att det 
bedöms lämpligt mot bakgrund av aktuellt marknadsläge. I av-
vaktan på en ansökan om listning kommer aktien att från och 
med 31 mars 2009 kunna handlas på Inofficiella Aktier AB, 
www.inoff.nu.

Acticuts system Active Smart Cutting, bygger på en banbry-
tande teknik för aktiv vibrationsdämpning, och har utvecklats 
tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Genom 
att kombinera traditionell verkstadsteknologi, databaserad 
högteknologi och materialutveckling inom så kallade smarta 
material* och inbyggda system* kan Active Smart Cutting 
erbjuda verkstadsindustrin en kostnadseffektiv lösning med 
revolutionerade produktionsresultat. ROBOX™ är kostnads-
effektiva och kraftfulla datasystem som används för att testa 
och övervaka olika typer av produktionslinjer i realtid, medan 
VibraTools, byggd på mjukvara från MATLAB®, ger kunden en 
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I syfte att möta en ökad efterfrågan mitt under pågående 
expansion har Acticut International beslutat om att genomföra 
en publik nyemission. Emissionen genomförs med avsteg från 
befintliga aktieägares företrädesrätt i syfte att öka Bolagets 
ägarkrets inför kommande listning. Teckningskursen har bland 
annat bestämts mot bakgrund av rådande förutsättningar på 
marknaden, befintlig orderstock och nya avtal.

Emissionsinstitut 
Acticut International har gett i uppdrag åt Aktieinvest FK, 
Emittentservice att vara Bolagets emissionsinstitut i samband 
med föreliggande emission.

Emissionsrådgivare 
Acticut International har valt Leox AB, org nr 556672-4760 till 
Bolagets emissionsrådgivare. Detta innebär att Leox har bistått 
Acticut International vid upprättandet av detta Informationsme-
morandum och vid genomförandet av denna nyemission.

1.2 Om Erbjudandet

Risker
I alla aktieinvesteringar finns både möjligheter och risker. 
Vissa risker kan vara mer påtagliga för Acticut Internatio-
nal, exempelvis att en internationell expansion skulle kunna 
begränsas av andra länders lagstiftning. Vidare kan konstateras 
att trots en stark patentportfölj kan det inte garanteras att dessa 
patent ger Bolaget en konkurrensfördel eller att konkurrenter 
inte kommer att kunna kringgå Bolagets patent. Inom Acticut 
International finns dessutom nyckelpersoner som är viktiga för 
Bolagets verksamhet. Om dessa personer lämnar Bolaget kan 
det initialt ha en negativ inverkan. Bolaget har en tvist med 
PWC, Pricewaterhouse Coopers. Ärendet ska avgöras i svensk 
domstol. En rättslig förlust kan innebära betydande kostnader 
för Acticut International. Var och en som avser att investera i 
denna emission bör granska detta Informationsmemorandum i 
sin helhet och kapitel 2 riskfaktorer i synnerhet för att bilda sig 
en uppfattning om Acticut International. 

Erbjudandet i sammandrag
Teckningstid:  2009-03-05 – 2009-03-31

Antal emitterade aktier: 4 200 000

Teckningskurs:  2,50 SEK per aktie

Teckningspost: 4 200 aktier.  Pris per post: 10 500 SEK

Maximalt antal poster:  1 000 stycken

Likviddag:  Enligt anvisningar på teckningsanmälan

Emissionsbelopp:  10 500 000 SEK

Andel av Bolaget:  14,2 procent efter genomfört erbjudande vid  
full teckning i nyemissionen.

Utspädning:  I det fall erbjudandet accepteras i sin helhet är  
utspädningen som högst 14,2 procent.
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2  R i s k f a k t o r e r

I alla aktieinvesteringar finns både möjligheter och risker. En aktieplacering kan medföra att man förlorar hela eller delar av 
investerat kapital. Det är således viktigt att var och en som avser att investera i denna emission läser och granskar detta Informa-
tionsmemorandum i sin helhet för att bilda sig en uppfattning om Acticut International. 

Här nedan listas några av de riskfaktorer som Acticut International och dotterbolaget Acticut står inför. Riskerna är inte 
listade i någon särskild inbördes ordning och gör heller inte anspråk på att vara heltäckande. 

Nyckelpersoner och personal
Inom Acticut International finns nyckelpersoner som är viktiga 
för Bolagets verksamhet idag och i framtiden. Om dessa perso-
ner lämnar Bolaget kan det initialt ha en negativ inverkan på 
verksamheten.

Bolaget har dessutom en utpräglad högteknologisk inrikt-
ning och är därför beroende av att kunna rekrytera och behålla 
medarbetare med hög kompetens. Trots en ansvarstagande 
och målinriktad personalpolitik kan inte någon garanti lämnas 
för att Bolaget även fortsättningsvis kan attrahera och behålla 
personal.

Sekretess
Acticut International är beroende av sekretess och sakkunskap 
i sin forskning. Det kan inte garanteras att Bolagets anställda, 
konsulter, rådgivare eller andra personer inte agerar i strid med 
ingångna sekretessavtal avseende konfidentiell information. Det 
kan vidare inte garanteras att konfidentiell information inte 
avslöjas på annat sätt och därför kan utnyttjas av konkurrenter, 
trots att inga publiceringar sker utan ledningens godkännande. 
Bolaget har därtill en uttalad policy att alltid agera om det 
bedöms att något ärende behöver hanteras i fråga om sekretess 
eller liknande.

Riktlinjer och politiska beslut
Styrelsen bedömer att Acticut International uppfyller de lagar 
och krav som idag ställs på verksamheten och känner, vid detta 
memorandums upprättande, inte till några omständigheter 
som talar för att Bolagets verksamhet på kort sikt skulle komma 
att påverkas av förändringar i lagar eller regleringar. Det kan 
dock inte uteslutas att Bolagets verksamhet kan komma att bli 
föremål för förändrade legala krav, eller att en internationell 
expansion skulle kunna begränsas av andra länders lagstiftning.

Patent och rättigheter
Acticut International gör de flesta av sina patentansökningar i 
direkt eller indirekt samarbete med Blekinge Tekniska Högsko-
la, vilket ger Bolaget väl underbyggda ansökningar. Trots detta 
finns ingen garanti för att nuvarande eller framtida patentan-
sökningar leder till patent eller att godkända patent erbjuder 
tillräckligt skydd mot konkurrenter.

Acticut International har en tydlig patentstrategi vars styrka 
har bekräftats genom att Bolaget framgångsrikt försvarat sina 
patent och fått rätt i Patentbesvärsrättens dom efter ett intrång 
under 2005. Det kan likväl inte garanteras att patent ger 
konkurrensfördel eller att konkurrenter inte kommer att kunna 
kringgå Bolagets patent. Om Acticut International åter igen 
tvingas försvara sina rättigheter gentemot en konkurrent kan 
detta medföra avsevärda kostnader, vilka i sin tur kan påverka 
Bolagets finansiella ställning negativt.

Konkurrenter
Bolaget känner i dagsläget inte till något konkurrerande företag 
som arbetar med samma system av produkter och tjänster. 
Men det innebär inte att Bolaget saknar eller kommer att sakna 
konkurrenter. Det finnas exempelvis företag som arbetar med 
likartad teknologi inom vissa av de produktområden där Acti-
cut International är etablerad. Det finns också en risk att nya 
konkurrenter etablerar sig på marknaden och erbjuder bättre 
systemlösningar och effektivare produkter än Acticut Interna-
tional.

Säsongs- och konjunkturmässiga variationer
Acticut International är verksamt på en marknad som väntas 
uppvisa avsevärd tillväxt under de närmaste åren. En långsam-
mare marknadstillväxt än förväntat kan komma att påverka 
Bolagets försäljnings- och resultatutveckling. 

Osäkerhet i marknadsbedömningar
I detta Informationsmemorandum framförs beskrivningar och 
bedömningar rörande ett antal produkter och delmarknader. 
Beskrivningarna är upprättade utifrån såväl externa som Bola-
gets egna bedömningar. Bedömningar av detta slag är förknip-
pade med stor osäkerhet. Inga garantier kan lämnas för att de 
mål eller förväntningar som beskrivs i detta Informationsme-
morandum kommer att inträffa. 

Kapitalbehov
Acticut International kan även framöver komma att behöva 
tillskott av kapital. Ytterligare ägarkapital kan då komma att 
krävas för att Bolaget ska kunna utvecklas på bästa sätt. Det 
finns ingen garanti för att Bolaget kommer att kunna anskaffa 
kapital vid ett eventuellt behov, eller att anskaffat kapital är 
tillräckligt.

Tillräckligt rörelsekapital för Bolagets behov saknas för 2009 
års planerade investeringar och befintlig verksamhet. För att 
erhålla erforderligt kapital som täcker 24 månaders planerade 
investeringar och löpande drift görs nu en publik nyemission 
om 10 500 000 kronor.

Tvister
Bolaget är kärande i skadeståndsmål mot tidigare revisor. 
Grunden för yrkandet är i huvudsak att den tidigare revisorn 
i sin egenskap av revisor ej fullgjort sitt uppdrag varvid han av 
oaktsamhet orsakat Bolaget skada. Detta ärende är inte avgjort 
och kan därför föranleda ytterligare kostnader. Utöver detta är 
Bolaget inte part i tvist, rättegång, skiljeförfarande eller annan 
rättslig sak, vilket beräknas få någon beaktansvärd betydelse för 
Bolagets ekonomiska resultat eller ställning
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Listning
Bolagets aktie är inte listad på någon officiell handelsplats. 
Detta faktum försvårar för investerare som på kort sikt önskar 
avyttra sina aktier. Styrelsen för Acticut International har 
beslutat om listning av Bolagets aktie, men mot bakgrund av 
rådande marknadsläge har styrelsen inte fattat beslut om val av 
handelsplats eller fastställt datum för första handelsdag. Detta 
kommer att ske så snart marknadsläget bedöms mer stabilt. 

För att underlätta för investerare kommer aktien att från och 
med 31 mars 2009 att kunna handlas på Inofficiella Aktier AB, 
www.inoff.nu.

Dotterbolaget Acticut AB
I egenskap av holdingbolag har Acticut International ett 
ansvar för sitt helägda dotterbolag. Detta kan medföra såväl 
ekonomiska åtaganden som praktiska insatser. En del av dessa 
risker kan direkt hänföras till företagsspecifik verksamhet 
ifråga om dotterbolagets forskning, utveckling, tillverkning 
och försäljning av vibrations- och ljuddämpande produkter. 
Om dotterbolaget inte lyckas uppfylla ställda krav ifråga om 
försäljning av produkter, service och utbildning till kunder, så 
kan verksamheten komma att kräva ytterligare kapital. I övrigt 
står dotterbolaget inför samma marknadsmässiga risker som 
moderbolaget.

En vanlig standardhållare modifieras genom att bädda in smart elektronik. Detta gör att man inte behöver modifiera svarven eller annan 
utrustning varför installationen är synnerligen enkel. 

1 Sammanfattning g 2 Riskfaktorer g 3 Acticut International AB g 4 Nyemission g 5 Marknaden g 6 Övrig information g 7 Räkenskaper g 8 Bilagor 
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3  A c t i c u t  I n t e r n a t i o n a l  A B  ( p u b l )

3.1 VD har ordet

Följande presentation om det svenska aktiebolaget Acticut International och dess förestående emission bör läsas jämte informa-
tion om riskfaktorer och sammanställning av bolagets räkenskaper.

Bäste aktieägare och investerare.

Det är i svåra tider som man upptäcker nya möjligheter för 
framtiden. Sådana möjligheter finns nära om man ser sig runt 
och vågar utmana med ny teknik och distribution. 

Acticut International är idag den enda leverantören som kan 
erbjuda system och produkter med ett heltäckande innehåll för 
dämpning av ljud och vibrationer inom våra segment.

Vårt utbud är unikt och våra system och produkter ligger 
alla i den tekniska framkanten. 

Kunskapen om vad som händer, att kunna åtgärda i tid, 
övervaka och styra händelseförloppet är ett adelsmärke för en 
effektivare och mer lönsam produktion.

Vi vet att produktionsstörningar i många fall har sin upprin-
nelse i överraskande och svårkontrollerade processer. Med våra 
aktiva metoder, där vi i realtid analyserar, åtgärdar och överva-
kar är en världsunik möjlighet för industrin.  

Genom åren har vi fokuserat på att få spetsforskning till 
produkter som markanden efterfrågar.

Med vår internationalisering och genom våra samarbetspart-
ner ser vi en kraftig efterfrågan på våra system och produkter. 
Vi gläds över en växande efterfrågan på ny teknik med höjd i 
produkterna. Vår satsning på den internationella marknaden 
blir alltmer tydlig och betydande i våra affärer.

Det vi erbjuder och som uppfattas mycket positivt är vår 
bredd av expertkonsultationer, anpassade utbildningar, olika 
analysprogram, aktiva verktyg för utvändig och invändiga 
svarvning, övervakning och dokumentation. Allt sker i en ener-
gisnål och bättre miljö för människor och maskiner. 

I vårt arbete har vi varit noga med att skydda vår teknologi 
genom strategiska patent och varumärken i de olika markna-
derna i Europa, USA och Japan.

Den globala konkurrensen har lett till större krav på kortare 
ledtider, högre produktkvalitet och snabbare leveranser. System 
och produkter med energibesparingar och miljövänlighet för män-
niskor och maskiner kommer att stå tydligt på framtidens agenda. 

Med våra systemprodukter och tjänster är det möjligt att öka 
både produktiviteten, kvalitet och besparingar inom energi och 
miljö. Hittills har produktivitetsvinster uppmätts på mellan 5 
och 25 procent och vi ser ytterligare möjligheter att komma 
vidare. 

Minskningar av störande ljud har konstaterats med upp till 
90 procents reducering. Detta innebär att kunderna även kan 
komma till rätta med besvärande arbetsmiljö och energiproblem.

Vår skyddshandske med inbyggd luftblåsa ger ett effektivt 
skydd mot besvärande vibrationer upp i handen och armen. 
Vibrationsskador som exempelvis vita fingrar elimineras genom 
vår unika produkt. Här finns en enorm potential.

Vi ser en potentiell växande marknad inom vårt produkt-
sortiment. Marknaden efterfrågar redan system och produkter 
med vårt innehåll och där ska vi vara en ledande leverantör.

Vår strategi är följande:

Utveckling
Utvecklingen drivs i ett intimt samarbete med högskolor i 
bland annat Sverige och USA samt med ledande företag inom 
koncernens kompetensområden.

All strategisk utveckling samlas under bolagen i Sverige.

Personal
Med en tydlig och väl inriktad strategi på bra utbildning, 
förmåga till omställningar, självständigt ansvar med grundläg-
gande etik och moral, formar vi dagens och morgondagens 
medarbetare. Vår grundfilosofi är att ge tydliga mål med mål-
gång på rimlig tid och därefter belöning för insatsen.

Tillverkning
Kontraktstillverkning och i framtiden även OEM-tillverkare, 
svarar för den kommersiella produktionen och sammansättning 
och tester sker i Sverige.

Försäljning
Försäljningen sker i egen regi eller genom partner som återför-
säljare. Den egna organisationen fokuserar på att säkerställa en 
mycket hög kvalitet i produkt- och tjänsteutvecklingen. Det 
sker genom att ge våra partner rätt kompetens och verktyg vid 
försäljning, leverans, och installationer. 

Försäljning och tekniska centra
För att stärka utveckling, produktion och försäljning finns idag 
ett tekniskt centra i Sverige. Nya centra planeras i Tyskland, 
England, Indien och USA. Dessa centra ska vara hjälpmedel 
vid marknadsintroduktioner av system och produkter.

Finansiering 
En bra kapitalbas ger oss möjligheten att förverkliga vår strategi 
där vi i samarbete med strategiska partners kan nå en marknad 
som sträcker sig långt utanför landets gränser.

Vi tror att vår utveckling kommer att bli mycket intressant med 
en bra tillväxt av Bolagets värde. Indikationer för framtiden 
tyder på att våra nuvarande satsningar kommer att ge en god 
tillväxt och avkastning.

Styrelsen har redan beslutat att lista bolagets aktier på en 
officiell handelsplats, men när och var kommer vi senare att ta 
ställning till. I avvaktan på en specifik handelsplats kommer ak-
tien att kunna handlas på Inofficiella Aktier AB, www.inoff.nu

Välkommen att investera i ett unikt teknik- och försäljningsbolag.

Rolf Zimmergren
VD



10
*Se ordlista sid 35.

3.2 Historik och organisation
Acticut International, organisationsnummer 556463-4052, 
bildades 1993 under namnet ”R.F Zimmergren Consult and 
Trading AB”, för att ett par år senare namnändras till ”Staf-
fansboda Compagnie AB”. Inledningsvis koncentrerades 
verksamheten på konsulttjänster, främst inom affärs- och 
marknadsutveckling för företag med behov av nya produkter 
och marknader. Efterhand tillkom försäljning av egna, högtek-
nologiska produkter samt förvaltning av aktier i tillverkande 
dotterbolag. 2004 namnändrades bolaget slutligen till nuva-
rande Acticut International.

Sedan Acticut International konsoliderades 2006 har Bola-
get bedrivit verksamhet som holdingbolag med affärsidén att 
expandera och utveckla de produkter som utgör kärnverksam-
heten i det helägda dotterbolaget Acticut. Produktfamiljerna 
Acticut® Smart Cutting System och ROBOX™ har utvecklats 
och lanserats framgångsrikt under koncernens första år. Idag 
kan Acticut International erbjuda en kraftfull helhetslösning 
för hantering av vibrationer och ljud med allt från produkt 
till skräddarsydd utbildning. Detta illustreras också genom 
Bolagets logotyp där de tre ”hornen” speglar bolagets affärs-
områden: Acticut®, ROBOX™ samt VibraTools Suite. Bolagets 
omfattande utbildningstjänster och expertkonsultationer spän-
ner över samtliga produktsegment.

I samband med att koncernen bildades överfördes alla im-
materiella rättigheter från Acticut till Acticut International. 
Befintliga aktieägare i Acticut erbjöds dessutom att byta sina 
aktier i Acticut AB till aktier i koncernens moderbolag, Acticut 
International AB. Moderbolaget har allt sedan dess 68 aktieä-
gare. Huvudägare är bolagets vd, Rolf Zimmergren tillsammans 
med styrelseordförande Thomas Lagö.

Koncernens huvudkontor och delar av dotterbolagets 
verksamhet bedrivs i hyrda lokaler med adress Gjuterivägen 6 
respektive Gjuterivägen 7 i Falkenberg. 

Dotterbolag
Det helägda dotterbolaget Acticut AB, organisationsnummer 
556679-2346, bildades år 2005 och har allt sedan dess bedrivit 
verksamhet med forskning, utveckling, tillverkning och försälj-

ning av vibrations- och ljuddämpande produkter. Tillsammans 
med Blekinge Tekniska Högskola (BTH) har Acticut utvecklat 
en banbrytande teknik för aktiv vibrationsdämpning, bland 
annat i samband med ut- och invändig svarvning. En av de mer 
framträdande produkterna är Acticut Smart Cutting. Genom 
att kombinera traditionell verkstadsteknologi, databaserad hög-
teknologi och materialutveckling inom så kallade smarta mate-
rial* och inbyggda system* kan Acticut Smart Cutting erbjuda 
svarvindustrin en kostnadseffektiv lösning med revolutionerade 
produktionsresultat. Såväl denna produkt som andra applika-
tioner av forskningsresultaten skyddas av ett flertal patent och 
tilläggspatent. Bolagets stiftare och huvudägare, Rolf Zimmer-
gren, är idag vd för Acticut AB och Acticut International AB.

Under en period från 2006 till 2008 hade Acticut International 
ytterligare ett helägt dotterbolag, Axiom EduTech AB. Bolaget 
erbjöd huvudsakligen konsultverksamhet, utbildningsprogram 
samt programvaror för ljud- och vibrationsanalys genom olika 
produkter; VibraTools, ModalTools, Dura Tools, NonlinTools 
samt GUIDaq. Axiom EduTech AB bedömdes vara ett attrak-
tivt komplement till moderbolagets verksamhet, bland annat 
eftersom det innebar att Acticut International genom dotter-
bolagens verksamheter kunde erbjuda sina kunder en helhets-
lösning istället för att bara lösa ett specifikt delproblem. Likväl 
visade det sig att Axiom EduTech AB inte kunde uppfylla 
moderbolagets finansiella mål trots en i övrigt god produkt. 
Kraftfulla insatser gav resultat, men situationen ansågs ohåll-
bar på sikt. 2008 beslutade därför styrelsen att försätta Axiom 
EduTech AB i konkurs. Eftersom dotterbolagets immateriella 
rättigheter och kundbas införlivats i Acticut International redan 
2006 har koncernens moderbolag alltjämt möjlighet att erbjuda 
sina kunder samma tjänster som tidigare – men nu i en mer 
kostnadseffektiv form.
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Blekinge Tekniska Högskola i Ronneby. Fotograf Elisabeth Permlid.
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3.3 Verksamhet och vision
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Med ansvar för den affärsstrategiska utvecklingen, avtal och im-
materiella rättigheter har Acticut International initierat ett stra-
tegiskt samarbete med flera partners på marknaderna i Europa, 
USA och Asien. Agent- och försäljningsavtal har tecknats, både 
i Sverige och internationellt, exempelvis i England, Tyskland, 
Frankrike, USA och Indien. Resultatet är positivt med tecknade 
ramavtal med möjligt orderutfall inom 3 till 5 år om upp till 100 
miljoner kronor - en utmärkt plattform för vidare expansion. 
Kommande etablering i Fayetteville, USA och upprättande av 
tekniska center i England, Tyskland och Indien förväntas dess-
utom ge ytterligare tillskott av order.

Idag finns fem anställda med ansvar för produktutveckling, 
försäljning, service och utbildning. Ytterligare ett antal personer 
arbetar dessutom för Bolaget genom olika projekt, exempelvis 
finns det flera engagerade forskare i Sverige, två personer i USA 
och ett team i Indien. Dessa personer uppbär dock inte lön från 
Acticut International. Men, med fortsatt tillväxt i samma takt 
finns ett påtagligt behov av en förstärkt organisation redan 

detta verksamhetsår. Styrelsen har därför gjort bedömningen 
att det mot bakgrund av efterfrågan och expansion behövs en 
särskild satsning inom området för försäljning, administration 
och utveckling. 

Dotterbolaget bär ett övergripande ansvar för försäljning, 
service och utbildning. All produktutveckling har däremot 
samlats centralt och sker i mycket nära samarbete mellan mo-
derbolaget och Acticut. Utbildningar inom teknik och försälj-
ning sker huvudsakligen av Bolagets samarbetspartners. 

Utifrån visionen som global leverantör tillförs marknaden 
en miljöförbättrande och ny teknik. Med en ny teknik, som 
gagnar både människor och utrustning, kan Acticut Interna-
tional med dotterbolag erbjuda en helhetslösning för hantering 
av vibrationer och ljud. Med hjälp av koncernens system och 
tjänster är det möjligt att kontinuerligt mäta och dämpa vi-
brationer och därigenom öka effektiviteten i produktionsledet. 
Miljön blir bättre för både människa och maskin, samtidigt 
som de ekonomiska vinsterna framstår tydligt.

Acticut Smart Cutting Holder och Acticuts förstärkare, nere i högre hörnet, är i princip allt som behövs för ett förbättrat svarvresultat.
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3.4.1 Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

3.4 Styrning och ledning

Styrelse
Acticut International har en aktiv styrelse med väl etablerad 
teknisk, finansiell och kommersiell erfarenhet. 
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Acticut International har en mycket erfaren styrelse och kompetent ledning. Tillsammans har den med begränsat kapital byggt en 
internationell koncern med växande försäljningssiffror. Bolagets patent har framgångsrikt försvarats efter ett intrång under år 2005. 
Priser och utmärkelser har gett positiva rubriker och en växande efterfrågan.

Rolf Zimmergren, född 1945
Styrelseledamot, VD
Zimmergren har studerat ekonomi och juridik vid Stockholms Universitet och Handelshögsko-
lan i Göteborg, samt arbetat inom bank och annan finansiell verksamhet i mer än 25 år.

Vidare har Zimmergren varit kontorschef och rörelsechef inom Föreningssparbanken och 
Nordea och därefter ägt och drivit egna bolag inom bland annat verkstadsindustrin.

Övriga uppdrag:. VD Acticut AB
Övriga styrelseuppdrag: Inga
Aktieinnehav inklusive aktier som innehas genom bolag samt närstående: 11 709 785
Antal teckningsoptioner: Innehar en köpoption avseende 800 000 aktier i Bolaget.

Thomas Lagö, född 1953
Styrelseordförande.
Lagö har mer än 30 års industriell erfarenhet, innefattande ledande befattningar i internationella 
företag som till exempel Hewlett-Packard (numera Agilent Technologies). 

Lagö har en doktorsexamen i Teknisk Akustik vid Lunds Tekniska Högskola, LTH, och en 
Teknisk Licentiatexamen i Maskinteknik vid Marcus Wallenbergslaboratoriet, Kungliga Tek-
niska Högskolan (KTH), samt en Civilingenjörsexamen i Elektroteknik vid LTH. Lagö är 
också adjungerad professor vid VPI-SU, Virginia Tech, Mechanical Engineering, Vibration and 
Acoustics Lab (VAL), USA samt Brigham Young University, Physics and Astronomy, Provo, 
Utah, USA. 

Övriga uppdrag: Inga
Övriga styrelseuppdrag: RENIVA AB
Aktieinnehav inklusive aktier som innehas genom bolag samt närstående: 10 957 785
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Revisor

Thomas Siesing, SET Revisionsbyrå AB, Göteborg
Auktoriserad revisor och medlem i FAR SRS 

Född 1946.

Ledande befattningshavare
Acticut International leds i det dagliga arbetet av Bolagets verkställande direktör i nära samarbete med styrelseordförande Thomas Lagö. 

Rolf Zimmergren, VD, född 1945
Se styrelse.
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Alan Boyer, född 1959
Styrelseledamot.
Examen i pedagogik och kommunikation samt psykologi och musik vid Sheffield University, 
England.

Övriga uppdrag: VD för Acticut International Inc, USA.
Övriga styrelseuppdrag: 3B Dynamics, LLC, Utah, USA,  Dynamic Measurement Solu-
tions, LLC, Utah, USA
Aktieinnehav: 0

Peter Krell, född 1961
Styrelseledamot.
Utbildning i internationell affärsadministration från Lunds Universitet. Med kollegor har han 
bland annat startat upp dotterbolag till SAP AG, nämligen SAP Sverige och SAP Finland. 

Övriga uppdrag: Affärskonsult Connetcta AB
Övriga styrelseuppdrag: UDC AB 
Aktieinnehav: 40 000

Per-Axel Noryd, född 1954
Styrelseledamot.
Utbildad maskiningenjör med kompletterande utbildning inom ekonomi och marknadsföring.

Övriga uppdrag: Försäljningschef Skandinavien för Biesse S.p.A.
Övriga styrelseuppdrag: Inga
Aktieinnehav: 40 000
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3.4.3 Partners och rådgivare
Oberoende forskare vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) bi-
står Acticut International med råd och synpunkter på bolagets 
produkter och utvecklingsprojekt. Vid behov kan de bistå med 
såväl praktiska tester som utredningar. 

Ingvar Claesson
Professor vid sektionen för teknik, avdelningen för signalbe-
handling, BTH.

Lars Håkansson
Docent vid sektionen för teknik, avdelningen för signalbehand-
ling, BTH.

Tatiana Smirnova
Doktorand vid sektionen för teknik, avdelningen för signalbe-
handling, BTH.

3.4.2 Vårt Team
Acticut International eftersträvar en målinriktad och 
ansvarstagande personalpolitik. En bra utbildning, förmåga 
till omställningar, självständigt ansvar samt grundläggande 
värderingar inom etik och moral är hörnpelare i all verksamhet. 
Med tydligt formulerade mål, uppmuntran till målgång inom 
rimlig tid och därefter belöning ges goda incitament för ett väl 
utfört arbete. Bolagets Team består därför av ett kompetent och 
engagerat arbetslag med dagligt ansvar för att utveckla Acticut 
International och dess dotterbolag.
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Anställda
Förutom Rolf Zimmergren och Thomas Lagö, finns även (bild 
nedan från vänster) Andreas Sigfridsson, ingenjör inom elek-
tronik och signalbehandling, Tobias Svensson, ingenjör inom 
applikation och design samt Henrik Åkesson, teknisk licentiat 
inom signalbehandling i företaget.

Utöver BTH har forskare och utvecklingsansvariga vid ytter-
ligare ett antal universitet och företag en särställning i sina 
respektive roller som tekniska samarbetspartners och rådgivare 
till Acticut International. Exempelvis kan nämnas; 

•	 Fayetteville,	”The	Center	of	Green	Valley”	i	Fayetteville,	
Arkansas, USA (www.fayetteville.com)

•	 Triacon,	Malmö	(www.triacon.se)
•	 Bargo	Engineering,	Fayetteville,	Arkansas,	USA	
 (www.bargoeng.com)
•	 Dynamic	Media	Webbyrå,	Västervik
•	 Power	Electronic	Design,	Kungsbacka
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3.5 Viktiga avtal och legala frågor
Följande kompletterande information om Acticut International bör 
läsas jämte övriga avsnitt beskrivande Bolaget och dess dotterbolag.

Firma
Acticut International AB, organisationsnummer 556463-4052, 
bildades 1993 av Rolf Zimmergren under namnet R.F Zim-
mergren Consult and Trading AB. 1995 namnändrades det 
dåvarande konsultbolaget till Staffansboda Compagnie AB och 
2004 namnändrades bolaget slutligen till nuvarande Acticut 
International AB. Allt sedan 2006 har Acticut International 
bedrivit verksamhet som holdingbolag med affärsidén att ex-
pandera och utveckla de produkter som utgör kärnverksamhe-
ten i det helägda dotterbolaget Acticut AB, med samma adress 
och säte som moderbolaget.

Acticut International är ett publikt aktiebolag som regleras av 
svenska aktiebolagslagen (2005:551) och har sin hemvist och 
säte i Falkenbergs kommun, Hallands län. Stiftelseurkund, 
bolagsordning och dokumentation avseende årsredovisning 
finns tillgängliga i pappersform på bolagets kontor under detta 
dokuments giltighetstid; 

Gjuterivägen 6
31132 Falkenberg
Telefon 0347-71 30 30
mejladress info@acticut.se.

Dotterbolag
Acticut AB, organisationsnummer 556679-2346, stiftades 
under namnet den 14 april 2005 och har allt sedan dess be-
drivit verksamhet med forskning, utveckling, tillverkning och 
försäljning avseende vibrations- och ljuddämpande produkter, 
samt där tillhöriga produkter för kontroll och dokumentation. 
Bolaget införlivades i koncernen Acticut International den 31 
augusti 2006.  

2008 beslutade styrelsen för dotterbolaget Axiom EduTech AB, 
organisationsnummer 556535-0732, att ansöka om konkurs 
motiverad av en sviktande konjunktur och vikande lönsamhet.

I övrigt äger inte Acticut International eller dess dotterbolag 
några aktier i andra bolag.

Kontoförande institut
Acticut International AB kommer efter aktuell emission att 
anslutas till Euroclear Sweden AB (fd VPC AB), vilket innebär 
att Bolagets värdepapper då blir kontoförda hos 

Euroclear Sweden AB
Box 7822
103 97 Stockholm

Bolagets aktie
•	 Alla	aktier	har	lika	andel	av	kapital	och	röster.
•	 Alla	aktier	har	lika	rätt	vid	nyteckning.
•	 Alla	aktier	har	lika	rätt	till	utdelning.
•	 Alla	aktier	har	lika	rätt	vid	eventuellt	överskott	för	de	fall	

Bolaget skulle komma att likvideras.
•	 Bestämmelser	om	inlösen	eller	konvertering	av	aktier	förelig-

ger ej.
•	 Samtliga	aktier	kan	fritt	överlåtas.
•	 Det	finns	inga	särskilda	system	för	personalens	förvärv	av	

aktier eller liknande.

Aktieägaravtal
Det föreligger ett konsortialavtal mellan Rolf Zimmergren, 
Thomas Lagö och Anders Brandt. Avtalet innehåller sedvanliga 
bestämmelser om hembud, konkurrens m.m. 

Bolagsstyrning
Acticut International behöver som onoterat bolag inte följa 
svensk kod för bolagsstyrning. Likväl har Bolagets styrelse för 
avsikt att hålla sig underrättad om den praxis som skapas och 
avser att tillämpa koden i de stycken den kan anses vara rele-
vant för Bolaget och aktieägarna.

Styrelsens arbetsformer
Styrelsen för Acticut International väljs för ett år i taget. Sty-
relsens arbete regleras av en av Bolaget fastställd arbetsordning 
för styrelsen, inklusive instruktioner för arbetsfördelning för 
styrelsen och verkställande direktören samt firmateckning och 
attestordning. Ingen av styrelseledamöternas privata intressen 
står i strid med Bolagets intressen, annat än vad som nämns 
särskilt under rubriken Transaktioner med närstående.

Styrelsearvode 
Styrelsen uppbär inget arvode.

Ersättningar till VD och övriga ledande befattnings-
havare
VD uppbär fast månadslön, utan avtalad bonus eller förmån.

Konkurser och likvidationer
Thomas Lagö var styrelseordförande och Rolf Zimmergren var 
ledamot i Axiom EduTech AB, organisationsnummer 556535-
0732, när beslut om konkursansökan togs av styrelsen 2008. 
Thomas Lagö var ledamot i Signal Control Sweden AB när 
beslut om konkursansökan togs 2002. Rolf Zimmergren var 
styrelseordförande i Staffansboda Industri AB när bolaget för-
sattes i konkurs den 21 september 2004. Utöver detta har ingen 
av angivna personer i Bolagets förvaltnings-, lednings- samt 
kontrollorgan varit eller är verksamma som styrelseledamot 
eller i ledande ställning i bolag som försatts i konkurs eller i 
likvidation de senaste fem åren.

1 Sammanfattning g 2 Riskfaktorer g 3 Acticut International AB g 4 Nyemission g 5 Marknaden g 6 Övrig information g 7 Räkenskaper g 8 Bilagor 



16
*Se ordlista sid 35.

Uppgift om eventuell dom i bedrägerirelaterat mål
Ingen av de i Sverige bosatta styrelseledamöterna eller perso-
nerna i bolagets förvaltnings-, lednings- samt kontrollorgan 
är dömda i bedrägerirelaterat mål. Beträffande de utomlands 
bosatta ledamöterna uppger Bolaget att samma förhållande 
gäller för dessa.

Anklagelser och/eller sanktioner från myndighet
Ingen av styrelseledamöterna eller personer i bolagets förvalt-
nings-, lednings- samt kontrollorgan har mottagit någon form 
av anklagelse och/eller sanktion från myndighet mot delta-
gande i Bolagets förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan 
eller från att ha ledande eller övergripande funktioner hos en 
emittent under åtminstone de senaste fem åren.

Avtal med nyckelpersoner och närstående
Inga avtal som går utanpå marknadsmässiga anställningsavtal 
finns med Bolaget eller närstående eller nyckelpersoner. 

Thomas Lagö har med Bolaget ingått två avtal innebärande 
att Thomas Lagö till Bolaget licensierar ut samtliga rättigheter 
avseende vissa patent för anordning och sätt för analys och 
filtrering av ljud. Enligt avtalen har Thomas Lagö rätt till dels 
viss fast ersättning, dels royalty.

Rolf Zimmergren och Göran Hållstedt har genom patentöver-
låtelseavtal sålt samtliga sina rättigheter avseende tre patent 
till Bolaget. Rolf Zimmergren och Göran Hållstedt får genom 
avtalet rätt till dels viss fast ersättning, dels royalty.

Transaktioner med närstående
Ingen av styrelseledamöterna, ledande befattningshavare eller 
Bolagets revisor har – varken själva, via bolag eller genom 
närstående, haft någon direkt delaktighet i affärstransaktion 
genomförd av Bolaget, som var eller är ovanlig till sin karak-
tär eller sina villkor. Bolaget har inte lämnat lån, garantier 
eller borgensförbindelser till förmån för styrelseledamöterna, 
ledande befattningshavare eller revisor i Bolaget. 

Väsentliga avtal 
Bolaget har med olika parter tecknat flera distributörsavtal för 
länder i Europa, Sydamerika och Asien, bland annat Tyskland, 
Frankrike, Indien och Kina. Avtalen kan i flera fall betecknas 
som en blandning av ett agentavtal och återförsäljaravtal. I flera 
fall kan Bolaget, om det skulle önska att själv starta försäljning 
i respektive land, nödgas utge ej på förhand bestämd ”good-
will ersättning”. I vissa av avtalen kan distributören dessutom 
ha rätt till avgångsvederlag enligt artikel 17 i EG-direktivet 
(86/653/EEG).  

Det föreligger vidare ett licensavtal tecknat mellan Bolaget och 
ett amerikanskt bolag. Avtalet ger Bolaget en exklusiv licens 
inom Europa avseende det amerikanska bolagets produkter 
som utgörs av upplåsbara luftblåsor avsedda att reducera vibra-
tioner och stötar med mera. Avtalet stadgar viss minimiförsälj-
ning för Bolaget. 
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Det har dessutom tecknats ett licensavtal mellan Bolaget och 
dess dotterbolag Acticut AB. Genom avtalet licensierar Bolaget 
ut patent, varumärke och forskningsavtal. Avtalet omfattar 
Europa. Avtalet är inte begränsat i tiden.

Bolaget har tecknat ett stort antal sekretessavtal på sedvanliga 
villkor. 

Tvister
Bolaget är kärande i skadeståndsmål mot tidigare revisor. 
Grunden för yrkandet är i huvudsak att den tidigare revisorn 
i sin egenskap av revisor ej fullgjort sitt uppdrag varvid han av 
oaktsamhet orsakat Bolaget skada.

Konkursförvaltaren i Axiom Edu Tech AB har i sin förvaltar-
berättelse angett att det kan förekomma en transaktion mellan 
Bolaget och Axiom Edu Tech AB som kan vara återvinningsbar. 
Konkursbolaget avser att rikta krav mot Bolaget beträffande 
nyssnämnd transaktion. Inget rättsligt förfarande har emellertid 
inletts under februari 2009.

Bolaget är i övrigt inte part i tvist, rättegång, skiljeförfarande 
eller annan rättslig sak, vilken beräknas få någon beaktansvärd 
betydelse för Bolagets ekonomiska resultat eller ställning. 

Försäkringar
Styrelsen bedömer att Bolagets försäkringsskydd är tillfredsstäl-
lande med avseende på verksamhetens art och omfattning.

Patent, licenser och varumärken
Bolaget har ett flertal registrerade svenska och internationella 
patent och patentansökningar. Bolaget förbereder dessutom 
ytterligare patentansökningar.

Domännamn
Acticut International har registrerat domännamnet 
www.acticutinternational.se och använder detta aktivt i verk-
samheten. Dessutom har Bolaget registrerat domännamnet 
www.acticutinternational.com och riktat detta över till 
www.acticutinternational.se. Vidare har Bolaget registrerat ett 
flertal andra domännamn:

www.acticut.se  www.acticut.com  www.acticut.org  
www.acticut.net  www.acticut.info  www.acticut.us 
 www.acticut.mobi  www.acticut.name 
www.acticutinternational.org www.acticutinternational.info 
www.acticutinternational.net  www.axiom-edutech.com 
www.axiom-edutech.org  www.axiom-edutech.info  
www.axiom-edutech.net  www.axiom-edutech.se  
www.vibratools.se  www.vibratools.com  www.vibratools.org  
www.vibratools.info  www.vibratools.net  
www.smartcutting.com  www.smartcutting.org  
www.smartcutting.info  www.smartcutting.net  
www.metalcuttingedge.com  www.metalcuttingedge.corg  
www.metalcuttingedge.info  www.metalcuttingedge.net
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4.1 Bakgrund och motiv

Inbjudan riktar sig enbart till personer vars medverkan inte kräver ytterligare informationsmemorandum, prospekt, registre-
ringsåtgärder eller andra krav än vad som följer svensk rätt. Personer hemmahörande i land som kräver ytterligare åtgärder äger 
således ej rätt att delta i inbjudan. Informationsmemorandum får inte distribueras till land där distribution eller information 
kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Inbjudan riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer 
hemmahörande i Kanada, Japan, Australien, Israel eller USA, eller i något annat land där publicering eller tillgängliggörande av 
materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad.

4.2 Styrelsens ansvarsförsäkran 
Styrelsen för Acticut International AB (publ), organisationsnummer 556463-4052 försäkrar härmed att de har vidtagit alla rimliga 
försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i dokumentet, så vitt de vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena 
och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. 

Falkenberg den 24 februari 2009

Thomas Lagö Rolf Zimmergren Per-Axel Noryd Peter Krell Alan Boyer
Styrelsens ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot

4  N y e m i s s i o n

4.3 Viktig information

Utifrån visionen som global leverantör tillförs marknaden 
en miljöförbättrande och ny teknik. Med en ny teknik, som 
gagnar både människor och utrustning, kan Acticut Interna-
tional med dotterbolag erbjuda en helhetslösning för hantering 
av vibrationer och ljud. Med hjälp av koncernens system och 
tjänster är det möjligt att kontinuerligt mäta och dämpa vi-
brationer och därigenom öka effektiviteten i produktionsledet. 
Miljön blir bättre för både människa och maskin, samtidigt 
som de ekonomiska vinsterna framstår tydligt.

För att nå målet har Acticut International initierat strategis-
ka samarbeten och tecknat avtal med flera partners på markna-
derna i Europa, USA och Asien. Enbart ramavtalen beräknas ha 
ett möjligt orderutfall inom 3 till 5 år om upp till 100 miljoner 
kronor, en utmärkt plattform för vidare expansion. Kommande 
etablering i Fayetteville, USA och upprättande av tekniska 
center i England, Tyskland och Indien förväntas dessutom ge 
ytterligare tillskott av order. 

Likväl finns behov av kapitaltillskott. Flera av Bolagets kunder 
är större företag som betalar sina orders över en period om 90 
dagar, vilket kan vara en utmaning när produkterna först ska 
tillverkas och levereras. Utifrån tidigare erfarenheter finns viss 

beredskap att hantera detta, men när nu efterfrågan ökar snabbt 
medges inte samma handlingsfrihet.

Idag finns fem anställda med ansvar för produktutveck-
ling, försäljning, service och utbildning. Med fortsatt tillväxt 
i samma takt finns ett påtagligt behov av en förstärkt organi-
sation redan detta verksamhetsår. Styrelsen har därför gjort 
bedömningen att det mot bakgrund av efterfrågan och expan-
sion behövs en särskild satsning inom området för försäljning, 
administration och utveckling. En satsning som också ställer 
finansiella krav. Bolagsstyrelsen gör den bedömningen att en 
kraftfull tillväxt kräver ett kapitaltillskott om 5-10 miljoner 
kronor före emissionskostnader. Den i detta Informationsme-
morandum beskrivna nyemissionen ska ses som ett steg i Bola-
gets kapitalanskaffningsplan. Om kapitaltillskottet blir mindre 
än 5-10 miljoner kronor kommer expansionstakten minska i 
motsvarande grad.

I samband med emissionen kommer bolagets aktier att re-
gistreras vid Euroclear Sweden AB (fd VPC AB) och förberedas 
till en framtida handelsplats. Styrelsen har redan beslutat om 
listning av Bolaget och står redo att ta steget vidare så snart det 
bedöms lämpligt med hänsyn till marknadsläget.
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4.4 Inbjudan till publik nyemission i Acticut International AB (publ)  

4.4.1 Teckningsvillkor och anvisningar

1. Teckningskurs
De nya aktierna emitteras till en kurs om två kronor femtio öre 
(2,50) per aktie.

2. Teckningspost
Aktien tecknas i hela poster på 4 200 aktier innebärande att er-
bjudandet totalt omfattar 1 000 poster á 10 500 kronor per post.

3. Aktier 
Ökningen av aktiekapitalet sker genom nyemission av högst  
4 200 000 aktier. Genom nyemissionen kommer antalet 
aktier att öka från förutvarande totalt 25 420 672 aktier till 
högst 29 620 672 aktier. Bolagets aktiekapital ökas med högst 
146 836,20 kronor, vilket innebär en ökning av aktiekapi-
talet från förutvarande totalt 888 723,72 kronor till högst 
1 035 723,72 kronor.

4. Teckningstid
De nya aktierna ska tecknas under tiden från torsdag den 5 
mars 2009 till och med tisdagen den 31 mars 2009. Styrelsen 
förbehåller sig rätten att besluta om förlängning av tecknings-
tiden och framflyttning av likviddagen samt att emissionen ska 
genomföras även om den ej tecknas fullt ut.
 
5. Företrädesrätt
Emissionen genomförs med avsteg från befintliga aktieägares 
företrädesrätt. Detta innebär att såväl aktieägare som allmän-
heten och institutionella investerare har rätt att teckna aktier i 
denna emission.

6. Anmälan
Anmälan om teckning är bindande och görs på särskild an-
mälningssedel som ska vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast 
tisdagen den 31 mars 2009. Anmälan insänds till:

Aktieinvest FK AB
Emmitentservice
113 89 Stockholm
Fax: 08-50 65 17 01

7. Tilldelning av tecknade aktier
Tilldelning av aktier och utskick av avräkningsnotor sker lö-
pande efter beslut av styrelsen för Acticut International. 

8. Avräkningsnota
Efter tilldelning av aktier kommer avräkningsnota att utsändas, 
vilket beräknas ske med start måndag 12 mars 2009. Därefter 
beräknas utskickande av avräkningsnota ske några dagar efter 
inkommen anmälningssedel. 

9. Likviddag
Kontant betalning för tecknade aktier ska erläggas 3 dagar efter 
utskick av avräkningsnota.

10. Aktieboken
Aktieboken förs av Acticut International fram tills efter emis-
sionen är avslutad då Bolaget ska ansöka om att bli avstäm-
ningsbolag hos Euroclear Sweden AB (fd VPC AB).

11. Leverans
Aktierna kommer att levereras när emissionen är registrerad hos 
Bolagsverket, vilket beräknas ske under april månad 2009.

12. Aktiernas kvotvärde
De nya aktierna ska ha ett kvotvärde av 0,034961 kronor per 
styck.

13. Rätten till vinstutdelning
De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med för 
innevarande räkenskapsår.

14. Emissionserbjudandet
Erbjudandet motsvarar vid full teckning 14,2 procent av aktie-
kapitalet samt 14,2 procent av rösterna.  

Styrelsen i Acticut International AB (publ), organisationsnummer 556463-4052, inbjuder härmed, med stöd av bolagsstämmans 
beslut den 24 februari 2009, till att teckna aktier i en nyemission av högst 4 200 000 aktier i Acticut International, innebärande ett 
kapitaltillskott om högst 10 500 000 SEK. 

Emissionen genomförs med avsteg från befintliga aktieägares företrädesrätt i syfte att öka Bolagets ägarkrets inför en framtida 
listning samt öka förutsättningarna att inbringa önskad emissionsvolym. Nyemissionen är därmed publik och riktar sig både till 
allmänheten och institutionella investerare. 

Teckningskursen är satt till 2,50 SEK per aktie och har bestämts mot bakgrund av:
•	 Styrelsens	sammantagna	iakttagelser	av	rådande	förutsättningar	på	marknaden.	
•	 Befintlig	orderstock	och	nya	avtal	med	anledning	av	nya	produkter.
•	 Bolagets	interna	bedömningar	av	verksamhetens	ekonomiska	utveckling	under	de	närmaste	åren.

Det är styrelsens uppfattning att en investering i föreliggande emission till den bestämda kursen har förutsättningar att motsvara 
rimligt höga avkastningskrav som kan ställas på ett bolag med Acticut Internationals verksamhetsinriktning. 

1 Sammanfattning g 2 Riskfaktorer g 3 Acticut International AB g 4 Nyemission g 5 Marknaden g 6 Övrig information g 7 Räkenskaper g 8 Bilagor 
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5  M a r k n a d e n

5.1 Marknad och förutsättningar
Acticut International är verksam inom flera delmarknader med 
förankring i en högteknologisk produktion, bland annat verkstads-
industrin. En växande marknadsacceptans för Bolagets system av 
helhetslösningar med både produkter och tjänster har bidragit till 
att nya aktörer tagit kontakt med Acticut International för att få 
hjälp med specifika problem. Detta har medfört att Bolaget utökat 
verksamheten till fler segment inom området för högteknologisk pro-
duktion.

5.1.1 Högteknologisk produktion – en global till-
växtmarknad
Enbart försäljningen av svarvar och fräsar omsatte över 220 
miljarder Euro i Europa och USA under 2005***. Material 
inom skär och hållare omsätter cirka 11 miljarder Euro, där 
länder som Kina, Indien och Brasilien framstår som stora 
tillväxtmarknader. Indien har av många utpekats som särskilt 
intressant eftersom indiska myndigheter och företag har be-
slutat att satsa på högteknologisk produktion med krav på bra 
kvalitet. Produkter för mätning av vibrationer och ljud i verk-
stadsindustrin omsätter cirka 800 miljoner USD i Europa och 
USA, varav koncernens partner National Instruments svarar för 
en betydande andel. 

En växande marknad leder till ökad konkurrens inom verk-
stadsindustrin. Med krav på snabba leveranser och högre 
produktkvalitet. System och produkter som ger företag ener-
gibesparingar, förbättrar maskinernas prestanda och samtidigt 
förbättrar arbetsmiljö kommer därför allt högre upp på agen-
dan. Beroende på produktionskraven och förutsättningar kan 
tre olika nivåer urskiljas bland kunder inom verkstadsindustrin:

•	 Extrem	nivå	omfattar	svåra	processer	och	extrema	krav.	Kun-
der inom detta segment är ofta okänslig för prisnivån och 
kan mycket väl investera i ny teknik, trots eventuella risker. 

Siffror i antal eller i miljarder kronor Sverige Europa USA Totalt

Antal befintliga svarvar på marknaden 4 500 45 000 90 000 139 500

Årlig nyförsäljning (antal svarvar) 450 3 600 8 000 12 050

Omsättning totalt skärande bearbetning (mdkr) 450 4 500 9 000 13 950

Omsättning svarvindustrin (mdkr) 60 720 1 440 2 220

Extrem nivå 5 % (mdkr) 3 36 72 111

Medelnivå 30 % (mdkr)  18 216 432 666

Låg nivå 65 % (mdkr) 39 468 936 1 443

Inköpsvärde förbrukningsmaterial 3-5 %* (mdkr) 3 36 72 111

*Avser cirka 5 % av omsättningen inom svarindustrin

•	 I	medelnivån	återfinns	kunder	där	svarvprocesserna	inte	är	
så svåra och behoven huvudsakligen kan tillgodoses med 
smärre investeringar i nyare teknik och klassiska åtgärder 
som att exempelvis minska maskinernas hastighet. Vanligtvis 
står en koncern bakom verksamheten och beslutsprocesserna 
tar lång tid. När ett beslut om investering väl tas ställs höga 
krav på investeringen ska ge snabb återbetalning.

•	 I	den	låga	nivån	har	kunden	ofta	valt	att	åtgärda	vibrations-
problem genom att minska maskinernas hastighet. Men 

 eftersom produktionen är hårt konkurrensutsatt innebär 
varje produktionsavbrott en ekonomisk utmaning. Med 
fokus på förbättrad effektivitet är detta en potentiellt stor 
marknad för aktörer som kan erbjuda kostnadseffektiva lös-
ningar för ökad produktion med bibehållen kvalitet. Många 
av industrins processer hör till denna nivå, med krav på god 
kvalitet, inte spetskunskaper. 

5.1.2 Vibrationer och ljud som hälsofråga
Vibrationer och bullerstörningar i industrin är stora problem 
som ständigt kräver uppmärksamhet eftersom det påverkar 
både produktivitet och arbetsmiljö, ibland med ett personligt 
lidande på grund av hörsel- och vibrationsskador. Inom exem-
pelvis svarvindustrin är ljud- och vibrationseffekter påtagliga 
problem med kostsamma störningar genom avbrott och hög 
förslitning av arbetande verktyg med resulterande kassationer 
som följd. Enbart i svarvindustrin beräknas kostnaden för skär 
och hållare till närmare 5 procent av omsättningen, vilket i sig 
är ett starkt incitament för att åtgärda vibrationer. Till detta 
kommer kostnader på grund av hörsel- och vibrationsskador 
som operatörerna kan drabbas av. 

Vibrationsskador innebär att blodkärlen skadats så att 
blodförsörjningen till händerna minskar med ”vita fingrar”, 
domningar och stickande smärta som följd. Lindriga symp-

***Källor : PRV, Kennametal (USA), Föreningen Svensk Maskinförsäljning med flera.  1,25 EUR = 1 USD
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5.2 Produkter och tjänster
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Att bara sälja produkter håller inte i längden! Inte heller att ensi-
digt söka symptomlösningar på specifika problem. Med befintliga 
och nya produkter erbjuder Acticut International istället en helhets-
lösning som går till botten med orsaken till problemet, samtidigt som 
kunder kan få hjälp med utbildning och allt annat som behövs för 
att lyckas i sin verksamhet.

5.2.1 Etablerade produkter och tjänster
Acticut International erbjuder flera produkter och tjänster som 
tillsammans utgör en kraftfull helhetslösning för hantering 
av vibrationer och ljud. Samtliga produkter och tjänster ingår 
i olika affärsområden, de tre ”hornen” som också återfinns i 
Bolagets logotyp: Acticut® (rött horn), ROBOX™ (grönt horn) 
samt VibraTools Suite (blått horn). För var och en av dessa om-
råden kan Bolaget sälja kompletta system eller separata enheter. 
Men i praktiken knyts områdena ofta ihop som systemleveran-
ser genom utbildningsprogram och expertkonsulttjänster. 

Därtill kan kunden erbjudas kompletterande teknik som 
sträcker sig över samtliga områden. Ett strategiskt affärskoncept 
där en första order om expertkonsulttjänst vanligtvis leder till 
nya orders med ett antal olika produkter. Kunden har allt att 
vinna. 

Omfattande studier har visat att Acticut Internationals pro-
dukter och tjänster gör det möjligt att öka både produktivitet 
och kvalitet samtidigt som det går att göra besparingar inom 
energi och miljö. Det innebär att Bolagets kunder även kan 
komma till rätta med en besvärande arbetsmiljö och energipro-
blem.

Acticut®

Inom metallskärindustrin är vibrationer ett kostsamt problem. 
När en hållare med skärstål börjar vibrera påverkar det nämli-
gen svarvningsresultatet med ojämna ytor, produktionsavbrott, 
ökad förbrukning av skärstål, hållare och ger en ogynnsam ljud-
nivå. Men, genom att ansluta en aktiv Acticut Smart Cutting 
Holder™ blir verktygshållaren näst intill vibrationsfri i realtid 
eftersom den aktivt reglerar de vibrationer som uppstår. 

Acticut Smart Cutting Holder™ innehåller en komponent som 

tom kan gå tillbaka helt eller delvis om händerna inte längre 
utsätts för vibrationer. Många har upplevt detta i samband med 
idrottsutövning, gräsklippning eller kanske en längre utflykt 
med motorcykeln.

Andra kan få bestående problem med smärta, nedsatt känsel, 
påverkad finmotorik samt svårigheter att vistas i kyla. Den som 
drabbats tvingas ofta att byta yrke för att inte bli invalidiserad 
(1). Enligt SCB:s urvalsundersökning ”Arbetsorsakade besvär 
2006” uppgav en halv procent att de hade haft besvär på grund 
av vibrationer i sitt arbete, vilket är betydligt fler än vad som 
rapporteras som arbetsskada (2).

Men vibrationsskador är inte bara en fråga om kostnader på 
grund av arbetsskador och ett personligt lidande. I vissa yrken 
och situationer kan det innebära en direkt säkerhetsrisk om den 
anställde plötsligt drabbas av en vibrationsskada med påverkad 
finmotorik och förlorad känsel. I andra fall kan vibrationen i 
sig vara så kraftig att den leder till direkta skador, exempelvis i 
samband med en explosion eller kollision.

Den nya lagstiftningen inom EU ställer hårda krav på upp-
följning och dokumentation med certifierade data för buller 
och vibration. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller, AFV 
2005:16, framgår att arbetsgivare ska undersöka arbetsförhål-

landena och bedöma riskerna till följd av exponering för buller 
i arbetet. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ”Vibrationer från 
handhållna maskiner, AFS 1986:7” står det att arbetsgivare 
ska planera arbetet så att vibrationsskador förebyggs och välja 
utrustning som ger låg vibrationspåverkan. 

Detta skapar en efterfrågan på smidiga lösningar för att 
övervaka ljud och vibrationer i exempelvis fordon eller indu-
strimiljöer – samt effektiva metoder för att minska skadeverk-
ningar av de ljud och vibrationer som de facto finns.

5.1.3 Konkurrenter
Inom metallskärindustrin har vibrationer i hållare åtgärdats 
genom klassiska metoder som att helt enkelt sakta ner farten 
och mer moderna tillvägagångssätt med avancerade skärmate-
rial och vibrationsdämpande inkråm till skärbladens hållare. 
Sandviks ”Silent Tools” och Duralors nanobaserade teknologi 
till skärbladens instick är två av många enskilda aktörer på 
marknaden. Handskar och liknande produkter för att reducera 
vibrationer tillverkas av bland annat Sorbothane, Akton, Gel-
fom och marknadsledande Viscolas. Likväl erbjuder inget av 
dessa företag samma helhetslösning som Acticut International.

(  ) Se Noter sid 35.

Ett exempel på en Acticut Smart Cutting Holder där inbäddad elek-
tronik ser till att hållaren inte vibrerar vid bearbetning.
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tillför kraft (aktuator) och en rörelsedetektor (sensor). Rörelsesig-
nalen från sensorn går till styrenheten och förvandlas till en mot-
kraft som förs från styrenheten till aktuatorn. Hjärnan i Acticut® 
är en styrenhet som består av en AD/DA-omvandlare samt en 
digital signalprocessor. Den analyserar vibrationen och beräknar 
styrsignalen för den aktiva hållaren, med näst intill vibrationsfrihet 
som resultat. Eftersom systemet är mycket flexibelt påverkas inte 
kvaliteten av förändringar i svarvprocessen. Resultatet blir slående:

•	15	procent	produktionsförbättring**		
•	75	procent	ytjämnhetsförbättring**		
•	10	procent	reduktion	av	kostnad	för	skär	och	hållare**		
•	90	procent	reduktion	av	ljudnivån**	

Med smarta material och inbyggda system inleder Acticut 
Smart Cutting System en helt ny era ifråga om skärande bear-
betning. Den smidiga tekniken riktar sig främst till industrier 
med höga krav och kan användas i bland annat vindkraftverk, 
vattenturbiner, rullager, fartygspropellrar, fordon med mera. 

Acticut Smart Monitoring är ett robust övervakningssystem 
som ger feedback på såväl produktionen som maskinernas kva-
litet. Minsta lilla förändring framgår direkt och gör det möjligt 
att snabbt sätta in lämpliga åtgärder.

Genom Acticut Tuned Dampers kan Bolaget erbjuda en 
lösning för att dämpa de vibrationer som inte går att härleda 
till verktygshållaren utan till exempelvis maskinens fundament, 
fästanordningar, arbetsredskap eller liknande. Det faktum att 
Acticut® ser till hela maskinens dynamik istället för att ensidigt 
fokusera på verktygshållaren, är ett för marknaden unikt tillvä-
gagångssätt för att förstå och åtgärda vibrationernas uppkomst.

VibraTools Suite™
VibraTools Suite består av fem olika programvaror som kan 
användas var för sig, tillsammans i olika kombinationer eller i 
ett gemensamt system med Bolagets övriga produkter.

Med en användarvänlig och enkel design byggd på mjukvara 
från MATLAB® ger VibraTools nära nog obegränsade analys-
möjligheter. Akustik, ljud, vibrationer, strukturdynamik eller 
frågor om uthållighet kan besvaras genom öppna och flexibla 
plattformar som gör det enkelt att ändra förutsättningarna. Det 
är en viktig förutsättning för såväl universitetens forskare som 
hos företagens utvecklingsavdelningar. Genom VibraTools Suites 
utbildningsprogram är det enkelt att testa olika hypoteser, få 
tydliga svar och gå vidare med förbättringar som också kan testas.

Drygt 200 universitet och företag över hela världen har redan 
köpt programvaran. Merparten av dessa kunder har dessutom 
tecknat fleråriga serviceavtal, vilket ger Acticut International 
löpande inkomster och förutsättningar att presentera ytterligare 
produkter. 

ROBOX™ – en robot i en låda
En erfaren maskintekniker hör direkt när en maskin låter fel 
och något håller på att hända. Men i moderna industrier är 
bemanningen låg och kostnaderna kan bli höga om reaktionen 
kommer för sent. ROBOX™ är lösningen!

ROBOX™ är kostnadseffektiva och kraftfulla datasystem 
som används för att på enkelt sätt testa olika typer av produk-
tionslinjer. I praktiken innebär det att sensorer med inbyggd 
teknologi för datainsamling och analys monteras i ett fordon, 
maskin eller liknande. Den information som samlas in skickas 
genom ett trådlöst nätverk till en central databas för analys. 
Kunden kan följa utvecklingen i realtid från sin egen dator. Så 
fort värdena förändras varnar systemet och kunden kan vidta 
lämpliga åtgärder. 

Systemet är byggt av Acticut International med minimala 
investeringskostnader utifrån samma flexibla mjukvaruplatt-
form som VibraTools sviten och MATLAB®. Menyerna är lätta 
att använda och kräver inte specialkunskaper för att förstå. 
Närmare 200 system har levererats sedan ROBOX™ lanserades 
2008 och efterfrågan stiger. 

Inom området för övervakning av ljud och vibrationer kom-
pletterar ROBOX™ övriga produkter, exempelvis Acticut Smart 
Monitoring System. Kunden får inte bara hjälp att åtgärda 
ett problem i sin verksamhet, det blir genom ROBOX™ också 
möjligt att övervaka produktionen och undvika framtida slitage 
och skador. 

Men användningsområdet för ROBOX™ är bredare än så! 
Skräddarsydda lösningar för att övervaka vibrationer utveck-
las därför av Acticut International i samarbete med blivande 
kunder. 

Utbildning och expertkonsultation
De företag som investerat i Acticut® systemlösningar har lätt att 
se fördelarna med ROBOX™ och VibraTools Suite. Det är där-
för inte ovanligt att de kompletterar sin investering med ytterli-
gare tillval för övervakning och löpande analys. Men ibland vill 
kunden ha mer. Det kan exempelvis handla om praktiska insat-
ser för att säkerställa personalens kunskap. Acticut International 
kan därför erbjuda skräddarsydda utbildningar utifrån kundens 
aktuella behov, en tjänst som också universitet efterfrågar.

Såväl små som stora företag från vitt skilda branscher har 

** Resultat från egna mätningar.
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Akton, Gelfom eller marknadsledande Viscolas(3). Tillämp-
ningarna begränsar sig inte enbart till industriella samman-
hang. Idrottsutövare, trädgårdsodlare och motorcyklister är 
bara några potentiella kunder med behov av produkter som 
dämpar vibrationer i händerna. 

Antivibrationstekniken ger många möjligheter. Olika meto-
der har exempelvis testats för att införliva antivibrationstekni-
ken i handtag av olika typer. Resultaten är mycket lovande och 
distributionsavtal kommer att tecknas nu under 2009. Dess-
utom har Bolaget ett flertal långt gångna utvecklingsprojekt 
tillsammans med strategiska kunder för skydd av ”Hel Kropp” 
i båtar och fordon. Erfarenheter från Ergo Air och Center for 
Mechanical & Environmental Systems Technology vid UNLV, 
University of Nevada Las Vegas, är i detta sammanhang särskilt 
värdefulla. De har under 2007 utformat ett antivibrationssäte 
som ger stridsfordonsbesättning bästa tänkbara förutsättningar 
att klara hårda påfrestningar i militära pansarfordon, exempel-
vis i samband med detonerande minor. Enligt mätningar ut-
förda av professor Douglas Reynolds vid University of Nevada 
kan sätet minska belastningen på personen från 390 G* till 14 
G*, vilket innebär att risken för fysiska personskador minskas 
drastiskt vid explosion eller kollision.

Antivibrationsprodukter för produktområdet ”hälsa” är ett 
värdefullt komplement till Acticut International. Kunden kan 
inte bara få hjälp med att identifiera och bevaka ett ”vibra-
tionsproblem”, de kan dessutom erbjudas en produkt som löser 
problemet, utbildning, support och vid behov expertkonsulta-
tion. En helhetslösning som ger Bolaget mervärde och unika 
fördelar gentemot konkurrenter inom marknaden för denna 
typ av produkter. 

5.2.3 Forskning och utveckling
Samarbete med universitet världen över har medfört att kost-
naderna för forskning och produktutveckling har hållits på en 
förhållandevis låg nivå, i synnerhet med hänsyn till de resultat 
som uppnåtts. I praktiken innebär Bolagets samarbete med 
universitet att arbetet gynnas av en ansenlig, om än dold, fi-
nansiell resurs, samtidigt som universiteten får bättre förutsätt-
ningar att tilldelas forskningsanslag. Samhällsnytta och kontakt 
med näringsliv är eftertraktat. Bolagets utbildningsprogram är 
dessutom värdefulla redskap i undervisningen och stimulerar 
studenter och doktorander till nya projekt. 

Blekinge Tekniska Högskola (BTH) har länge varit en viktig 
partner till Acticut International. Bolagets styrelseordförande, 
Thomas Lagö har sedan många år bistått BTH med ansök-
ningar och strategiskt arbete rörande nya forskningsprofiler och 
projekt. Bolaget har fått tillfällen att delta i konferenser, möta 
nya kunder och hitta kompetent personal. Internationella kon-
takter har etablerats och gett såväl BTH som Acticut Interna-
tional nya samarbetspartners. Ett av flera gemensamma projekt 
kallas ”Good Vibrations – Quality of Life”, för att markera 
sambandet mellan systemlösningar och förbättrad arbetsmiljö. 
Andra projekt handlar exempelvis om positiva sätt att använda 
vibrationer.

kontaktat Acticut International för att få hjälp med mer eller 
mindre uttalade problem i samband med produktutveckling 
eller produktion. Bolaget kan då erbjuda en professionell 
expertkonsulttjänst. Tekniska center med demonstrationsan-
läggningar ger kunden ytterligare förståelse för att de lösningar 
som Bolaget föreslår exakt ger det resultat som eftersträvas och 
ibland mer än så. 

5.2.2 Nytt produktområde – ”Hälsa” 
Marknaden för industriella arbetsmiljöfrågor och i synnerhet 
vibrationsskador, växer stadigt. I många fall har åtgärderna 
främst inriktats på dyra investeringar av ny utrustning eller helt 
enkelt förebyggande arbetsrutiner med krav på regelbundna 
raster och åtgärder i arbetsutrymmet/lokalen. Acticut Interna-
tional kan istället erbjuda en helhetslösning för hantering av 
vibrationer och ljud. Med hjälp av koncernens Acticut® och 
ROBOX™-system är det möjligt att kontinuerligt mäta och 
dämpa vibrationer och därigenom öka effektiviteten i produk-
tionsledet. 

Sedan 2008 kan Acticut International dessutom erbjuda 
den europeiska marknaden AntiVib Bladder Technology, en 
högeffektiv vibrationsdämpande lösning med luftkuddar i ex-
empelvis arbetshandskar och säten. Produkterna har redan rönt 
stor uppmärksamhet på den amerikanska marknaden där de 
tillverkas och saluförs. Tekniken är patentskyddad av upplåta-
ren och har licensierats till Acticut International från företaget 
Ergo Air Inc och Center for Mechanical & Environmental 
Systems Technology vid University of Nevada, Las Vegas, USA. 
Licensavtalet innebär att Acticut International har rättigheterna 
till att både producera och sälja dessa produkter i Europa. 
Avtalet bedöms av styrelsen som mycket värdefullt eftersom 
tekniken förväntas bli internationell standard. 

Antivibrationshandsken ”Air Glove” med ”AntiVib Air 
Bladder” från ErgoAir har i tester visat sig överlägsen andra 
metoder för att reducera vibrationer, exempelvis Sorbothane, 

(  ) Se Noter sid 35.
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5.2.4 Aktuella projekt och nya produkter
Acticut, som började sin verksamhet med vibrationsdämpande 
systemlösningar för yttre svarvning och därefter inre svarvning, 
utreder nu metoder för att dämpa vibrationer i samband med 
rörliga verktyg och maskiner. Utmaningen ökar, precis som den 
potentiella nya marknaden. Ännu ett intressant område avser 
vibrationsdämpning i samband med slipning. Projektet initie-
rades av Bolaget tillsammans med ett annat svenskt företag och 
har gett bra resultat. Idag drivs projektet vidare av Bolaget i 
egen regi genom en vidareutveckling av Acticut Smart Cutting 
System till att också omfatta fräsning och slipning.

Den nya tekniken med vibrationsdämpande luftkuddar har 
gett flera långt gångna utvecklingsprojekt tillsammans med  
strategiska kunder. Målsättningen är att inom överskådlig 
närtid presentera produkter för ”anpassat vibrationsskydd av 
Hel Kropp” i båtar och fordon. Ytterligare ett område för den 
vibrationsdämpande tekniken har dessutom  identifierats i sam-
band med handverktyg för luftdrivna verktyg. Olika metoder 
att implementera antivibrationstekniken i såväl små som stora 
handtag har därför testats med gott resultat.

5.2.5 Patent och immateriella tillgångar
Acticut International har genom avtal all rätt till nya patent-
ansökningar kring skärande bearbetning som utvecklas vid 
Blekinge Tekniska Högskola. De flesta patentansökningar görs 
därför i direkt eller indirekt samarbete med BTH, vilket ger 
Bolaget väl underbyggda ansökningar. Innan en patentansökan 

lämnas in har exempelvis omfattande forskning och ett flertal 
tester genomförts, utöver sedvanlig internationell nyhetsgransk-
ning. Detta säkerställer att ett patent kan erhållas utifrån ställda 
patentkrav.

I samband med att koncernen bildades 2006 har alla im-
materiella rättigheter överförts från dotterbolag till Acticut 
International. Bolagets patentportfölj består idag av drygt 25 
patent och patentansökningar och omfattar Sverige, industri-
länder i Europa, USA och Japan. Nya patent är under ansökan. 
Acticut® är därtill ett registrerat varumärke som ägs av Acticut 
International och får ej användas av andra. Acticut Internatio-
nal Inc USA har enligt avtal rätt att använda namnet.

Acticut International har en tydlig patentstrategi för att 
säkerställa en stark patentportfölj där koncernens patent flätas 
samman till en skyddande helhet. Det är en väl genomtänkt 
strategi vars styrka har bekräftats genom att bolaget framgångs-
rikt försvarat sina patent och fått rätt i Patentbesvärsrättens 
dom efter ett intrång under 2005.

En bild som visar hur enkelt det är att använda ett Acticut-system. När man bytt en nhållare trycker man på Identify. Sedan kan man trycka 
på Activate och Acticut eliminerar vibrationerna oavsett om man byter skärstål eller arbetsstycke.
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5.3 Verksamhet och försäljning
Acticut International strävar efter att varje kund ska känna sig 
som en fullvärdig affärspartner. Detta uttrycks i dotterbolagets 
devis ”Your Success – Our Mission”, det vill säga ”Din framgång 
Är Vårt Uppdrag”.

5.3.1 Marknadsföringsstrategi
För att nå uppsatta mål av tillväxt och lönsamhet arbetar Ac-
ticut International med hög aktivitet mot marknaden. Existe-
rande samarbetsformer har vidareutvecklats och nya partners 
tillkommit. Utvecklingen drivs i ett intimt samarbete med 
högskolor i bland annat Sverige och USA samt med ledande 
företag inom koncernens kompetensområden. Där möjlighet 
ges att medverka i mässor deltar Bolaget i egen regi eller genom 
Partners. 

En bärande del av strategin bygger på att marknadsföra och 
sälja system genom tre olika affärsområden, var och en som 
systemförsäljning eller separata enheter. 
De tre områdena, ”hornen” återfinns även i Bolagets logotyp: 

Acticut®

 Acticut Smart Cutting System
 Acticut Smart Monitoring
 Acticut Cutting Advisor
 Anti-vibrationshandskar

ROBOX™
 Effektiv produktionstest
 Kvalitetstest
 Enkla men kraftfulla övervakningssystem till exempel
  Helkroppsvibrationer
  Kombinerade aktiva system med övervakning
 Mätsystem med givna funktioner
  Dynamisk signalanalysator
  FFT-analysator

VibraTools Suite™, VTS
 VibraTools
 ModalTools
 DuraTools
 NonlinTools
 GUIDaqTools
 Expertutbildning inom ljud och vibrationer

Samtliga områden knyts ihop som systemleveranser genom ut-
bildningsprogram och expertkonsulttjänster. Dessutom erbjuds 
kunden kompletterande teknik som sträcker sig över samtliga 
områden, exempelvis antivibrationshandskar, aktiva system 
och nya antivibrationssäten. Acticut International kan härmed 
erbjuda kunden en helhetslösning med allt från produkt till 
utbildning. Det är ett strategiskt affärskoncept som visat sig ge 

bra resultat eftersom en första order angående expertkonsult-
tjänst vanligtvis leder till nya order med ett antal olika produk-
ter.

I syfte att ytterligare stärka Bolagets förutsättningar på 
marknaden finns en generell hållning om att produkterna inte 
bara ska hålla en hög kvalitet utan också ha ett för marknaden 
konkurrenskraftigt och överkomligt pris. Prisnivån ligger därför 
i ett segment som ger kunden en intjäningsförmåga utöver van-
liga maskin- och verktygsinvesteringar. En investering i Acticuts 
teknologi beskrivs närmast som en modifiering eller del av en 
maskininvestering. Detta perspektiv stärks genom att Bolaget 
ger sina kunder en konkret bild av hur kunden kan dra nytta av 
Acticuts fördelar;

•	 Ökad	produktivitet	genom	effektivare	processer	och	högre	
skärhastighet.

•	 Ökad	produktionsvolym	per	tidsenhet.
•	 Kvalitetsförbättringar	genom	bättre	ytjämnhet.
•	 Minskat	behov	av	efterföljande	bearbetningsmoment.
•	 Besparing	av	förbrukningsmaterial.
•	 Mindre	buller	och	vibrationer	ger	en	förbättrad	inre	arbets-

miljö.
•	 Säkerställd	produktion	med	kontroll,	övervakningssystem	

och dokumentation.

Vid ett fullt utnyttjande av de produkter och tjänster som 
erbjuds kan kunden få ut mer av sin egen produktion. Det kan 
handla om:

Produktivitet 15 procent produktivitetsökning**
Kvalitet 75 procent förbättring av ytor**
Besparingar 10 procent lägre kostnad för skär och 
 hållare**
Miljö 90 procent reducering av buller** 
Lönsamhet Förbättrat täckningsbidrag med 400 kr/

timme
Återbetalning Investeringen är betald efter 600 produk-

tionstimmar
Övervakning Effektiv utrustning för övervakning, kon-

troller, larm och dokumentation
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5.3.2 Affärsmodell
Bolagets försäljning sker i egen regi eller genom partners i egen-
skap av återförsäljare. En hög kvalitet i produkt- och tjänste-
utvecklingen säkerställs genom att Acticut International förser 
sina Partners med rätt kompetens och verktyg vid försäljning, 
leverans och installationer. 

För att ytterligare stärka utvecklingen, har Bolaget genom 
egna anläggningar och avtal med Partners ett antal tekniska 
center och försäljningsorganisationer, vilka presenteras på 
bilden nedan.

En av Bolagets mer framträdande Partners är Acticut Interna-
tional Inc, ett amerikanskt bolag som genom avtal med Acticut 
International verkar som Bolagets säljorganisation i USA.  En 
smidig lösning som har gjort det lättare för Acticut Interna-
tional att etablera produkter och tjänster på den amerikanska 
marknaden. Huvudägare i det amerikanska bolaget är Thomas 
Lagö, vilket säkerställer en affärsmässig relation där Acticut In-
ternationals intressen tillvaratas på bästa sätt för att ge resultat 
genom effektiv försäljning.

All försäljning föregås av en konsultinsats, där problemen 
studeras och utifrån denna analys presenteras en offert. Ibland 
erbjuds kunder att till reducerat pris, eller till och med gratis, 
testa systemen i sin egen produktion under två månader. Kun-
den får därmed egna erfarenheter av hur snabbt en investering 
kan löna sig, och Bolaget får i nära nog samtliga fall en ny 
order. Om kunden dessutom bedriver produktionsverksamhet 
brukar en första order leda till en andra order om ytterligare 

10-20 identiska system. Möjligheten till efterförsäljning är god. 
Kunder som investerat i VibraTools Suite tecknar ofta fleråriga 
serviceavtal, vilket ger Acticut International löpande inkomster 
och förutsättningar att presentera ytterligare produkter. 

Bolaget har levererat till ett stort antal kunder världen över 
och har genom upparbetade affärsrelationer en naturlig bas för 
ytterligare affärer. Bland befintliga kunder märks bland annat 
Atlas Copco, Bocar, (Mexico), Bristol University, (England), 
Daikan, (Japan), Husqvarna, Metso Paper, NASA, (USA), 
Rolls Royce (England), Sandvik Coromant, Seco Tools, Kust-
bevakningen, Turab, Volvo Heavy Equipment med mera.

5.3.3 Internationell expansion
Acticut International arbetar strategiskt med att introducera 
Bolagets teknologi världen över. Under 2009 ökar koncernen 
sin marknadsföring och försäljning genom att etablera tekniska 
center i Tyskland, USA och Indien. Dessa centra blir viktiga 
hjälpmedel inför marknadsintroduktion av system och produk-
ter. För att ytterligare förankra Acticut International i respek-
tive region kommer Bolaget att initiera samarbete med lokala 
universitet och Partners. Förutsättningarna för ett skärtekniskt 
centrum anses därför särskilt gynnsamt i Fayetteville, North 
West Arkansas i USA, eftersom flera av Bolagets partners och 
andra strategiska grupper finns där. I Indien har Bolaget en ny 
Partner i det anrika företaget AIMIL Ltd. Tack vare AIMIL har 
Acticut International kommit i kontakt med CMTI, ett skär-
tekniskt centrum som servar inte bara Indien utan även andra 
länder i Asien. En möjlighet att öppna fler dörrar för Acticuts 
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teknologi. Utifrån befintlig strategi och i samarbete med stra-
tegiska partners räknar Bolaget därefter med att från och med 
2010 kunna nå fler geografiska marknader, exempelvis i:

•	 Europa	(Exempelvis	Italien	och	Österrike.)
•	 Japan
•	 Korea
•	 Australien
•	 Sydamerika	(Urval	av	länder	med	intressanta	marknader.)

5.3.4 Partners
Acticut International har tecknat avtal med ett antal partners, 
företag och institutioner. Detta ger Bolaget fler möjligheter 
ifråga om forskning och vidare produktutveckling  - men 
också intäkter och mervärden i samband med integrering eller 
försäljning av deras produkter inom ramen för Bolagets kund-
segment.  Utöver de generella fördelarna med en bred produkt-
portfölj, innebär detta att Acticut International får möjlighet 
att leverera unika system med de anpassade tillämpningar som 

kan behövas beroende på kundernas behov. Många av dessa 
företag har dessutom etablerade, världsomspännande säljor-
ganisationer, vilket ger Acticut International ett fönster mot 
nya geografiska marknader. I vissa fall är avtalen ömsesidiga, 
vilket innebär att Acticut International också får intäkter från 
partnerns försäljning av Bolagets produkter.

Företag Produkt

Cooper Standard Automotive, USA (www.cooperstandard.com) Passiva och aktiva system för ljud och vibrationsreduktion i fordon.

National Instruments, USA (www.ni.com) Datainsamlingsprodukter som kan integreras i Bolagets systemlös-
ningar. 

Sinocera and Global Sensor Technologies, Kina/England 
(www.gst.com)

Sensorer och aktuatorteknologi till bland annat Acticut®. 

Triacon, Sverige (www.triacon.se) Återförsäljare som tillhandahåller elektroniska kontrollsystem inom 
området för embedded teknologi, används av Acticut®.

RTX, Danmark (www.rtx.dk) GSM, GPS-system och trådlösa systemkomponenter som kan använ-
das av Acticut International till ROBOX™ och Acticur®.

Mathworks, USA (www.mathworks.com) VibraTools Suite är en auktoriserad partner till Matlab/Mathworks.

Dynamic Measurement Solutions Återförsäljare av Svanteks ljud- och vibrationsmätere i USA och 
Kanada samt av sensorteknologi från Sinocera.

Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Sverige (www.bth.se) Forskning som bekostas av BTH och där Acticut International har 
exklusiva avtal.  Thomas Lagö hjälper BTH med ansökningar inför 
forskningsanslag samt har ett övergripande ansvar för de forsknings-
program som berör Acticut International.

Svantek Ltd, Polen (www.svantek.com) Handhållna instrument för ljud- och vibrationsmätning.

Center for Mechanical & Environmental Systems Technology, 
University of Nevada, USA (www.cmest.unlv.edu)

Forskning och utveckling i nära samarbete med högteknologiska 
bolag, bland annat om vibrationsdämpande lösningar i exempelvis 
arbetshandskar och säten.

ErgoAir Inc, USA (www.ergoair.com) Antivibrationshandsken ”Air Glove” samt antivibrationssäten med 
”AntiVib Air Bladder”.  Acticut International har rättigheterna till att 
både producera och sälja dessa produkter i Europa.
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5.3.5 Priser och utmärkelser
Acticut International har uppmärksammats i facktidningar, 
nominerats till priser och vunnit flera utmärkelser. Några exem-
pel kan nämnas;

Redan i november 2005 utsågs dotterbolaget Acticut till Årets 
Språngbrädeföretag och mottog ett pris av Connect Halland. 
Sex månader senare upprepades framgången med utmärkelsen 
Månadens Företag, utdelat av Connect Sverige. Den massmedi-
ala uppmärksamhet som ett pris ger har stort värde, inte minst 
eftersom det ger Bolaget möjlighet att presentera sin verksam-
het för såväl nya kunder som möjliga partners.

Två gånger, 2006 och 2007, har koncernens dotterbolag 
nominerats till Stora Embedded, vilket i sig är ett erkännande 
eftersom det bland annat kräver inbyggd datateknik av kom-
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mersiellt intresse med en innovativ och ny teknik. Dessutom 
måste bolaget ha en funktionell prototyp sedan minst ett år 
tillbaka och förmåga att presentera densamma på ett enkelt och 
lättillgängligt sätt. 

För Bolaget är en nominering i sig mycket värdefullt. Det inne-
bär att man utan kostnad får delta i Tekniska Mässan och visa 
upp sin produkt på ett professionellt sätt. Den 4 oktober 2006 
vann Acticut AB MinSTa Embeddedpriset på Tekniska Mässan 
i Stockholm. Prisutdelningen bevakades av såväl svensk som 
internationell media och delades ut av branschföreningarna 
IM Embedded-Technology och Elektronikindustriföreningen 
(EIF), konsortiet teknIQ-expertkompetens intelligenta pro-
dukter samt MinSTa - expertkompetens mikro/nano system-
teknik, allt i samarbete med tidningen Elektronik i Norden och 
Tekniska Mässan. 

Acticuts antivibrator som motverkar vibrationer i verktyg fick minSTa Embeddedpriset påTekniska mässan 4 oktober, det största priset 
trots namnet.
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5.4 SWOT

5.5 Framtidsvision
•	 Vidareutveckla	Smart	Cutting	System	till	att	också	omfatta	

fräsning och slipning, produkter som därefter ska lanseras 
under år 2010. 

•	 Presentera	resultat	av	pågående	utvecklingsprojekt	tillsam-
mans med Kustbevakningen och FMV inom området för 
skydd av Hel Kropp i båtar och fordon.

5.5.2 Finansiella mål
Allt sedan koncernen konsoliderades första gången den 31 
augusti 2006 har verksamheten följt noga preciserade mål, med 
regelbundna avstämningar och, vid behov, lämpliga åtgärder. 
Två övergripande finansiella mål genomsyrar all verksamhet i 
moderbolaget och dess dotterbolag:

•	 Den	genomsnittliga	årliga	försäljningstillväxten	över	fem	år	
ska klart överstiga 30 procent. 

•	 Det	genomsnittliga	årliga	rörelseresultatet	efter	skatt	över	
fem år ska överstiga 30 procent.

Med en framtidsvision om att bli världsleverantör inom sitt område 
vill Acticut International genom samarbete med forskning, utveck-
ling och marknad uppnå en försvarbar lönsamhet för investeringar 
och aktieägare.

5.5.1 Plan för 2009-2013
Acticut International och dess dotterbolag har valt att arbeta 
utifrån en resultatinriktad plan för kommande femårsperiod. 
Viktiga områden som ges särskild uppmärksamhet är exempel-
vis att:

•	 Säkerställa	försäljning	och	resultat	genom	1)	egen	försälj-
ning och 2) att bistå nuvarande och blivande partners med 
utbildning, utställningar och marknadsföring. 

•	 I	samarbete	med	strategiska	partners,	etablera	tekniska	de-
mocenter i England, Tyskland, USA och Indien under 2009.

•	 Intensifiera	arbetet	med	försäljning	av	produkter	inom	
området för antivibrationsprodukter och det samarbete som 
etablerats med en större svensk distributör.

•	 Fördjupa	samarbete	med	såväl	nuvarande	som	nya	partners	
med fokus på utbildning, service och support avseende 
bolagets system och produkter.

S t y r k o r
•	 Patenterad	teknik
•	 Innovativa	och	prisbelönta	produkter
•	 Egen	produktutveckling
•	 Starka	samarbetspartners
•	 Ramavtal	med	möjligt	orderutfall	om	upp	

till 100 MSEK

S v a g h e t e r
•	 Litet	bolag
•	 Begränsade	finansiella	resurser
•	 Nyckelpersonsberoende
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M ö j l i g h e t e r
•	 Stor	global	marknadspotential
•	 Internationell	uppmärksamhet
•	 Nya	lagkrav	på	reducering	av	buller	och	vibra-

tioner
•	 Ökat	fokus	på	arbetsskador

H o t
•	 Nya	finansiellt	starka	konkurrenter
•	 Global	recession

Bolagets styrkor och svagheter, dess möjligheter och möjliga hot i samband med verksamhetens förutsättningar att lyckas på marknaden kan 
beskrivas i en SWOT-analys.
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6  B o l a g s u p p g i f t e r  o c h  ö v r i g  i n f o r m a t i o n

Acticut International AB, organisationsnummer 556463-4052, är ett publikt aktiebolag som regleras av svenska aktiebolagslagen 
(2005:551) och har sin hemvist och säte i Falkenbergs kommun, Hallands län. Stiftelseurkund, bolagsordning och dokumenta-
tion avseende årsredovisning finns tillgängliga på bolagets kontor, Gjuterivägen 6 i Falkenberg. 

6.1 Bolagsordning – 2009-02-24

§ 1 Firma
Bolagets firma är Acticut International Aktiebolag. Firman skall 
åtföljas av beteckningen (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Falkenbergs kommun, Hal-
lands län.

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall bestå av förvaltning av aktier, patent och andra 
rättigheter, konsultation avseende ledning och ekonomistyr-
ning, produkt och marknadsutveckling samt därmed förenlig 
verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 800 000 kronor och högst 
2 400 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antal aktier är lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

§ 6 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är 
införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, 
enligt 4 kap lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella 
instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto 
enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara 
behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap 39 § 
aktiebolagslagen (2005:551)

§ 7 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre ledamöter och högst sex leda-
möter med högst 3 suppleanter.

§ 8 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst 
två revisorer.

§ 9 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- 
och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där 
fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas 
skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före 
stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas 
tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla detta 
till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. 
Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton, och inte infalla 
tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10 Ärende på årsstämman
På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättel-

sen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och 
koncernrevisionsberättelsen

7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräk-

ningen samt, i förekommande fall, koncernresultat-
räkningen och koncernbalansräkningen

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkstäl-
lande direktören

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
9. Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisor och 

revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebo-

lagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 september – 31 
augusti.
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6.2 Ägarförhållanden 
Acticut International AB (publ), organisationsnummer 556463-4052, hade per 24 februari 2009 totalt 25 420 672 aktier fördelat på 
68 ägare. Det finns endast ett aktieslag i Bolaget med ett röstvärde om en röst per aktie samt kvotvärde på 0,034961. Ägarstrukturen 
och dess förändring efter fulltecknad emission framgår enligt nedan.

Ägarstruktur per 2009-02-24, före aktuell emission
Ägare Antal aktier Procent
Rolf Zimmergren   11 709 785     46,06
Thomas Lagö  10 957 785     43,11
Övriga      2 753 102  10,83
Summa 25 420 672 100,00

Ägarstruktur efter fulltecknad emission
Ägare Antal aktier Procent
Rolf Zimmergren   11 709 785  39,54
Thomas Lagö  10 957 785 36,99
Övriga 6 953 102  23,47
Summa 29 620 672 100,00
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6.4 Framtida listning
Bolagets aktie är för närvarande inte listad på någon auktoriserad handelsplats och är således inte föremål för organiserad handel. 
Styrelsen för Acticut International har därför beslutat att lista Bolaget och att så ska ske utan vidare dröjsmål när det bedöms lämp-
ligt mot bakgrund av aktuellt marknadsläge. Listningen kan exempelvis bli aktuellt på AktieTorget, First North eller NGM Nordic 
MTF. Fram till dess att Bolagets aktie blir listad erbjuds aktieägare en möjlighet till inofficiell handel med Bolagets aktier genom 
Inofficiella Aktier AB på www.inoff.nu.

6.3 Aktiekapitalets utveckling
Acticut International AB (publ),  organisationsnummer 556463-4052 bildades 1993 under namnet R.F Zimmergren Consult and 
Trading AB. 1995 namnändrades bolaget till Staffansboda Compagnie AB och 2004 namnändrades bolaget slutligen till nuvarande 
Acticut International AB, vilket framgår av följande sammanställning av aktiekapitalets utveckling. Den 24 februari 2009 hade Bola-
get ett totalt, intakt aktiekapital om 888 723,72 kronor. 

Datum Ökning 
aktiekapital 

Summa 
aktiekapital

Ökning av 
aktier 

Summa 
aktier

Nybildning (R.F Zimmergren Consult and Trading AB) 1993-03-19 50 000,00   50 000,00           500

Nyemission (Staffansboda Compagnie AB) 1997-11-24   50 000,00 100 000,00   500         1  000

Nyemission (Staffansboda Compagnie AB) 1998-09-02 200 000,00 300 000,00 2 000         3 000

Split (Acticut International AB) 2007-03-01 15 000 000

Kvittningsemission (Acticut International AB) 2008-09-25   17 758,40 317 758,40 887 920 15 887 920

Fondemission (Acticut International AB) 2008-09-25 237 319,00 555 077,40 0 15 887 920

Fondemission (Acticut International AB) 2008-09-25 333 646,32 888 723,72 9 532 752 25 420 672
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7  R ä k e n s k a p e r

7.1 Finansiell information

7.2 Historisk finansiell information, kassaflöde, periodrapport 08-12-31

Följande sammanställning av Bolagets räkenskaper bör läsas jämte presentation av Bolaget samt information om riskfaktorer.

Hösten 2008 drabbades världsekonomin av en finansiell oro 
som snart kom att påverka konjunkturbaserad verksamhet med 
utbud och efterfrågan av produkter och tjänster. All verksamhet 
relaterad till exempelvis fordonsindustrin avstannade helt och 
det är i dagsläget fortsatt mycket ansträngt i många branscher.

Bolagets svenska kunder reagerade mycket snabbt med att 
gå från expansion till reducering av personal och investeringar, 
vilket även påverkade Acticut International. Dessbättre reage-
rade Bolagets internationella kunder på ett annat sätt med ökad 
efterfrågan på ny teknik och systemprodukter. Ett aktivt val att 
inte delta i finanskriser utan istället satsa på framtiden!

Bolagets strategi är att leverera ny teknik på tillväxtmark-
nader. Marknader där Acticut International möter en tydlig 
efterfrågan från industriella områden som kraft, energi, miljö 
och effektivare produktionsmetoder. Eftersom bolagets kun-
skap och sortiment passar väl in i detta sammanhang är det en 

självklarhet att Acticut International håller sig långt framme för 
att presentera sina system.

Bolaget har skrivit upp sina patenttillgångar. Framtida 
avskrivningar på denna uppskrivning är inte skattemässigt av-
dragsgilla. Avsättning har gjorts för den skatteskuld som hänför 
sig till uppskrivningen. Avsättningen uppgår till 3 204 tkr. 
Bolaget har vidare förlustavdrag som kan utnyttjas framledes 
under vissa omständigheter. Förlustavdragen ger upphov till en 
uppskjuten skattefordran som uppgår till 2 492 tkr. Förutsätt-
ningen att utnyttja detta är naturligtvis att Bolaget uppvisar 
positiva resultat inom snar framtid. Beloppet redovisas netto 
kronor 712 tkr som avsättning per 2008-12-31.

Bolaget har en mycket ansträngd likviditetssituation. 
Styrelsen avser att lösa detta problem genom den nu startade 
nyemissionen.

 Koncernen Koncernen Koncernen Koncernen
 05-09-01 06-09-31 07-09-01 08-09-01
 06-08-31 07-08-31 08-08-31 08-12-31  
Resultaträkning     
     
Nettoomsättning 1 150 231 2 691 623 2 641 909 420 181
Övriga rörelseintäkter 105 700 34 000 147 667 0
     
Rörelsens kostnader     
Råvaror och förnödenheter -450 324 -630 488 -424 203 -193 463
Övriga externa kostnader -2 477 675 -2 478 704 -988 312 -525 588
Personalkostnader -2 183 062 -2 236 710 -1 284 583 -553 386
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -225 964 -319 727 -160 900 -35 872
     
Summa rörelsens kostnader -5 337 025 -5 665 629 -2 857 998 -1 308 309
     
Rörelseresultat -4 081 094 -2 940 006 -68 422 -888 128
     
Resultat	från	finansiella	poster	 	 	 	 	
Resultat från andelar i koncernföretag 0 -148 000 -252 000 0
Övriga rörelseintäkter och liknande poster 199 056 1 189 97 9
Räntekostnader -140 053 -395 710 -467 274 -63 837
     
Summa	resultat	från	finansiella	poster	 59	003	 -542	521	 -719	177	 -63	828
     
Resultat	efter	finansiella	poster	 -4	022	091	 -3	482	527	 -787	599	 -951	956
     
Skatt på årets resultat 577 373 1 628 552 120 206 266 547
     
Årets resultat -3 444 718 -1 853 975 -667 393 -685 409
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 Koncernen Koncernen Koncernen Koncernen
 06-08-31 07-08-31 08-08-31 08-12-31
Balansräkning

Patent, licenser mm 12 486 110 12 828 314 12 611 989 12 611 989
Goodwill 464 077 356 462 248 847 212 975
Maskiner och inventarier 136 522 108 288 144 088 144 088
Finansiella tillgångar 0 102 000 0 0
Anläggningstillgångar 13 086 709 13 395 064 13 004 924 12 969 052
     
Varulager och pågående arbeten 0 0 0 0
Kundfordringar 35 699 363 919 261 622 394 860
Fordran koncernföretag 0 0 0 0
Övriga Fordringar 216 268 63 327 152 258 14 230
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 172 605 105 873 396 054 396 054
Likvida medel 10 445 29 339 302 305
Omsättningstillgångar 435 017 562 458 810 236 805 449
     
S:a Tillgångar 13 521 726 13 957 522 13 815 160 13 774 501
     
Aktiekapital 300 000 300 000 300 000 300 000
Inbetalt ej reg ak 14 462 19 182 17 758 17 758
Uppskrivningsfond 8 241 808 5 570 744 5 193 634 5 193 634
Reservfond 206 600 80 000 0 0
Balanserat resultat 580 867 1 759 241 361 679 -305 714
Årets resultat -3 444 718 -1 853 975 -667 393 -685 409
Eget kapital 5 899 019 5 875 192 5 205 678 4 520 269
     
Periodiseringsfonder 0 0 0 0
Ackumulerade överavskrivningar 0 0 0 0
Obeskattade reserver 0 0 0 0
     
S:a Eget kapital och reserver 5 899 019 5 875 192 5 205 678 4 520 269
     
Avsatt till pensioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatt 2 627 774 1 099 222 978 444 711 897
Avsättningar 2 627 774 1 099 222 978 444 711 897
     
Skuld till kreditinstitut 3 624 062 3 624 062 3 527 967 3 877 967
Övriga långfristiga skulder 6 088 350 718 78 270 24 410
Checkräkningskredit 248 737 1 021 721 754 668 955 211
Skuld till koncernföretag 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 878 887 4 996 501 4 360 905 4 857 588
     
Leverantörsskulder 325 269 1 189 977 1 139 292 1 614 398
Skuld till dotterbolag 0 0 0 0
Övriga skulder 378 589 182 403 885 224 773 948
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 412 188 614 227 1 245 617 1 296 401
Kortfristiga skulder 1 116 046 1 986 607 3 270 133 3 684 747
     
S:a Avsättningar och skulder 7 622 707 8 082 330 8 609 482 9 254 232
     
S:a Eget kapital och skulder 13 521 726 13 957 522 13 815 160 13 774 501
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 2005 2006 2007 2008
 2006 2007 2008 2008-12-31
Kassaflöde

Den löpande verksamheten      

Resultat efter finansiella poster -4 022 091 -3 334 527 -787 599 -951 956
Justering för poster som inte ingår      
i kassaflödet    -avskrivningar- 225 964 319 727 160 900 35 872
 -3 796 127 -3 014 800 -626 699 -916 084
Bolagets skattekostnad 577 373 1 628 552 120 206 0
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital -3 218 754 -1 386 248 -506 493 -916 084
      

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital      
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager 0 0 0 0
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -403 490 -108 547 -276 815 4 790
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 301 258 868 400 1 283 526 414 614
      

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 320 986 -626 395 500 218 -496 680
      

     
Investeringar 0 139 081 141 881 0
      
      

Nya lån 3 346 786 1 117 614 0 496 683
Amorteringar 0 0 -635 596 0
Koncernmässig påverkan -15 368 -490 979 -35 540 0
Kassaflöde	från	finansieringen	 3	331	418	 626	635	 -671	136	 496	683
      

TOTALT KASSAFLÖDE 10 432 139 321 -29 037 3
      

Årets kassaflöde 10 432 18 894 -29 037 3
Likvida medel vid årets början 13 10 445 29 339 302
Likvida medel vid årets slut 10445 29339 302 305
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7.3 Revisorns granskningsberättelse
Jag har i egenskap av revisor i Acticut International AB (publ), organisationsnummer 556463-4052, granskat föreliggande Informa-
tionsmemorandum. Intagna uppgifter avseende framtidsscenarier har inte granskats då dessa antaganden hänför sig till framtiden 
och påverkas av händelser som är oförutsebara. 

Presenterad historisk finansiell information består av koncernresultaträkningar och koncernens kassaflöde för perioderna 
1 september – 31 augusti för åren 2006, 2007 och 2008 samt för perioden 1 september – 31 december 2008 samt koncernbalans-
räkningar per 31 augusti för åren 2006, 2007 och 2008 samt per den 31 december 2008. Notera särskilt att presenterad finansiell 
information för perioden 1 september – 31 december 2008 bygger på oreviderade siffror. 

Den historiska finansiella informationen för perioden 1 september – 31 december 2006 är korrekt återgiven från reviderad kon-
cernredovisning. Koncernredovisningar för övriga perioder har tidiga inte publicerats. Underliggande finansiell information, för i 
koncernen ingående bolag, avseende räkenskapsåren som omfattar perioderna 1 september – 31 augusti 2007 och 2008 är korrekt 
intagna i koncernkonsolidering. Jag har inte funnit något som tyder på att koncernkonsolideringen för dessa perioder inte skulle 
vara korrekt upprättad i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncernkonsolideringen för perioden 1 september 2008 – 31 
december 2008 har inte granskats av mig.

Årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 1 september – 31 augusti 2006 samt årsredovisningarna för de i 
koncernen ingående bolagen avseende räkenskapsåret 1 september – 31 augusti 2007 har reviderats av auktoriserad revisor Leif H 
Birgersson, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers. Avlämnade revisionsberättelser för moderbolaget Acticut International AB (publ) 
avviker från standardutformningen enligt nedan:

Utdrag ur revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2005-09-01 – 2006-08-31:
”Bolagets fortsatta drift kan vara beroende av att det inom kort kan erhålla ytterligare finansiering genom nyemission eller på annat sätt. 
Detta förhållande kan även ha betydelse för värdet efter uppskrivning av bolagets patent. Eftersom nämnda finansiering för närvarande ej är 
säkerställd och osäkerheten avser belopp av avgörande betydelse för bolagets fortsatta drift kan jag varken till eller avstyrka att årsstämman 
fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen samt behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsbe-
rättelsen.”

Utdrag ur revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2006-09-01 – 2007-08-31:
” ”Bolagets fortsatta drift kan vara beroende av att det inom kort kan erhålla ytterligare finansiering genom nyemission eller på annat sätt. 
Detta förhållande kan även ha betydelse för värdet efter uppskrivning av bolagets patent. Eftersom nämnda finansiering för närvarande ej är 
säkerställd och osäkerheten avser belopp av avgörande betydelse för bolagets fortsatta drift kan jag varken till eller avstyrka att årsstämman 
fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.”

Årsredovisningarna för i koncernen ingående bolag avseende räkenskapsåret 1 september 2007 – 31 augusti 2008 har reviderats av 
mig. Avlämnad revisionsberättelse för moderbolaget Acticut International AB (publ) innehåller följande avvikelse från standardut-
formningen.

Utdrag ur revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2007-09-01 – 2008-08-31:
”Utan att det påverkar mitt uttalande ovan vill jag fästa uppmärksamhet på att bolaget för sin fortsatta verksamhet är i behov av ytterligare 
extern finansiering genom nyemission eller på annat sätt.”

Göteborg 2009-02-24

Thomas Siesing 
Auktoriserad revisor

1 Sammanfattning g 2 Riskfaktorer g 3 Acticut International AB g 4 Nyemission g 5 Marknaden g 6 Övrig information g 7 Räkenskaper g 8 Bilagor 
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8  B i l a g a

8.1 Ordlista

8.2 Noter

8.3 Information och direktiv

1. http://www.av.se/dokument/publikationer/adi/adi_465.pdf ”Lågvibrerande maskiner var sällsynta på 70-talet. Vita fingrar var desto vanligare.” ADI 
465, Arbetsmiljöverket.

2. http://www.av.se/dokument/statistik/officiell_stat/STAT2007_02.pdf Arbetsmiljöstatistik rapport 2007:2

3. http://www.ergoair-inc.com/antivib_air_bladders.htm ”Antivibration Air Bladder, ErgoAir AntiVib AirBladders.”

Akton 
En viscoelastic polymer.

G-kraft
Den belastning som en person eller ett föremål utsätts för vid 
acceleration.

Inbyggda system
Inbyggda datorer eller datorliknande system som ingår i enheter 
som har en direkt praktisk nytta, utöver själva datorfunktionen. 
Exempel på enheter med inbyggda system är hemelektronik, mobil-
telefoner och industrirobotar.

OEM, Original Equipment Manufacturer
Det företag som tillverkar den slutliga produkten för försäljning på 
den öppna marknaden.

•	 Europaparlamentets	och	rådets	direktiv	89/391/EEG	Åtgärder	för	att	främja	förbättringar	av	arbetstagarnas	säkerhet	och	hälsa	i	arbetet.	

•	 Europaparlamentets	och	rådets	direktiv	2002/44/EG	Minimikrav	för	arbetstagares	hälsa	och	säkerhet	vid	exponering	för	risker	som	har	samband	med	
fysikaliska agens (vibration) i arbetet. 

•	 SS-ISO	2631-1	Vibration	och	stöt	–	Vägledning	för	bedömning	av	helkroppsvibrationers	inverkan	på	människan	–	Del	1:	Allmänna	krav,	Utgåva	1	(1998).	

•	 SS-ISO	2631-5	Vibration	och	stöt	–	Vägledning	för	bedömning	av	helkroppsvibrationers	inverkan	på	människan	–	Del	5:	Metod	för	bedömning	av	vibratio-
ner med många stötar, Utgåva 1 (2004). 

•	 SS-EN	ISO	5349-1	Vibration	och	stöt	–	Mätning	och	bedömning	av	vibrationer	som	överförs	till	handen	–	Del	1:	Allmänna	riktlinjer,	Utgåva	1	(2001).	

•	 SS-EN	ISO	5349-2	Vibration	och	stöt	–	Mätning	och	bedömning	av	vibrationer	som	överförs	till	handen	–	Del	2:	Praktiska	riktlinjer	för	mätning	vid	arbets-
plats, Utgåva 1 (2001). 

•	 SS-EN	14253	Vibration	och	stöt	–	Mätning	och	värdering	av	operatörens	exponering	för	helkroppsvibrationer	med	avseende	på	hälsa	Praktisk	vägledning,	
Utgåva 1 (2003).

Polymer
En kemisk förening. Tillsammans med olika tillsatser, färger och 
mjukgörare kallas polymera material för olika typer av plaster.

Polyuretan, PU
En polymer som kan vara allt från mjuk skum till plast.

Sorbothaner
En konstgjord, syntetisk viscoelastic PU polymer

Smarta material
Nya typer av material, legeringar och liknande.

Viscoelastic
Innebär att ett material är både elastiskt och segt.

•	 Anders	Brandt,	Thomas	L.	Lagö,	and	Kjell	Ahlin,	”Using	Matlab	for	Advanced	Noise	and	Vibration	Analysis.”	SAE	Transactions	Journal	of	Aerospace,	July	2005.

•	 L.	Håkansson,	A.	Brandt,	T.	L.	Lagö	and	I.	Claesson,	“Modal	Analysis	and	Operating	Deflection	Shapes	of	a	Boring	Bar,”	CD-ROM	”Proceedings	of	the	21st	
International Modal Analysis Conference, IMAC XXI, February, 2003, Invited Paper, pages 1-8”.

•	 Sven	Olsson	and	Thomas	L.	Lagö,	“Sound	and	Vibration	Signal	Classification	using	a	combined	linear	and	logarithmic	pre-filtering	approach,”	Accepted	
Abstract for the 21st International Modal Analysis Conference, IMAC XXI, February, 2003, Invited Paper.

 

Artiklarna nedan finns på hemsidan www.acticutinternational.se/web-content/Links/Publications.html
•	 Noise	and	Vibration	Measurement	System	Basics

•	 New	Cutting	Technology	Provides	Improved	Workpiece	Finish	and	Increased	Tool	Life

•	 Cutting	Tool	Engineering,	USA

•	 Verkstadstidningen

•	 Verkstäderna	#9	2006

•	 Piezo	Ceramic	Actuators	versus	High	Magnetostrictive	Actuators	in	the	Active	Control	of	Tool	Vibration

8.4 Vetenskapliga artiklar och publicerat material
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Acticut International AB 
Gjuterivägen 6 • 311 32 Falkenberg

Telefon 0346-71 30 30 • Fax 0347-133 33
www.acticutinternational.se • info@acticut.se

 

Kom och träffa oss 
på vår Road Show!

Vi startar kl 17.30 och bjuder på en lätt förtäring. 

18.00 – 19.00 Presentation
19.00 – 20.00 Frågestund

Malmö:  Tisdag 10 mars Malmö Börshus, Skeppsbron 2
 Obs! Malmöträffen blir extra intressant då vi på programmet också har Venace Financial AB 

som talar om hur man positionerar sig för nästa börsuppgång.

Stockholm: Tisdag 17 mars Ingenjörshuset Citykonferenser
 Malmskillnadsgatan 46

Göteborg:  Onsdag 18 mars Ullevi Restaurang och Konferens
 Paradenentrén

Välkommen!

Anmälan görs på www.emissionsportalen.se eller 
till Leox AB på telefon 042-691 86 

eller e-post info@leox.se.


