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De�a emissionsmemorandum har ej godkänts och registre-
rats av Finansinspek�onen i enlighet med bestämmelserna 
i 2 kap 25 och 26§ lagen (1991:980) om handel med finans-
iella instrument.

Implementa Hebe ABs bolagsordning, alla rapporter som 
hänvisas �ll i de�a emissionsmemorandum samt historiskt 
finansiell informa�on finns �llgänglig i pappersform hos bo-
laget för inspek�on under emissionsmemorandumets gilt-
ighets�d.
 Erbjudandet riktar sig inte �ll personer vars deltag-
ande förutsä�er y�erligare memorandum, registrerings- 
eller andra åtgärder än som följer av svensk lag. Det åligger 
envar a� iak�a sådana restrik�oner. Anmälan om teckning 
av ak�er i strid med ovanstående kan komma a� anses vara 
ogil�g.
 Emissionsmemorandumet finns �llgängligt på Im-
plementa Hebe ABs kontor samt hemsida. De�a emissions-
memorandum får ej distribueras �ll land (bl a USA, Kanada, 
Japan och Australien) där distribu�onen eller informa�onen 
kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot 
reglerna i sådant land. 
 Tvist i anledning av erbjudandet enligt de�a emis-
sionsmemorandum skall avgöras i enlighet med svensk rä� 
och av svensk domstol exklusivt.

Implementa Hebe AB (publ)
org. nr. 556581-9272 

Postadress: c/o European Ins�tute of Science AB  
 Scheelevägen 19 F:2, 223 70 LUND
Besöksadress:  Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND
Telefon: 046-286 22 30
Telefax: 046-12 37 60
E-post: info@implementa.se
Hemsida: www.implementa.se

Implementa hebe AB
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Denna sammanfa�ning skall endast ses som en introduk�on �ll 
Implementa Hebe ABs emissionsmemorandum innebärande a� e� 
beslut om a� investera i bolaget skall baseras på en bedömning av 
hela emissionsmemorandumet. Den som väcker talan vid domstol 
i anledning av emissionsmemorandumet kan bli tvungen a� svara 
för kostnaderna för översä�ning av emissionsmemorandumet. 
Civilrä�sligt ansvar kan endast åläggas de personer som upprä�at 
sammanfa�ningen om denna är vilseledande, felak�g eller oförenlig 
med övriga delar av emissionsmemorandum.

Med stöd av bemyndigande erhållet på Implementa Hebe ABs 
årsstämma den 20 maj 2011 fram �ll �den för nästa årsstämma 
beslutade styrelsen den 10 januari 2012 a� genomföra en nyemission i 
enlighet med villkoren i de�a emissionsmemorandum.

Implementa Hebe AB , org. nr. 556581-9272 med säte i Lund (Sverige), 
inbjuder befintliga ak�eägare (med avstämningsdag den 27 januari 
2012) �ll teckning av nya ak�er i bolaget enligt villkoren i de�a 
emissionsmemorandum. 

Beslutets innebörd är a� Implementa Hebe ABs ak�ekapital skall höjas 
från 618 479.28 kronor med högst 206 159.76 kronor �ll högst 824 
639.04 kronor genom utgivandet av högst 3 435 996 ak�er av serie B, 
envar med kvotvärdet 0,06 krona. De nyemi�erade ak�erna kommer 
vid fulltecknad emission a� utgöra 33 % av kapital och 7.8 % av röster. 
Emissionskursen har fastställts �ll 2,50 kronor per ak�e, vilket medför 
a� bolaget �llförs högst 8 589 990 kronor före emissionskostnader, 
vilka beräknas uppgå �ll ca 200 000 kronor. Emissionskursen är 
fastställd e�er �digare emissionskurser, verksamhetens historiska 
utveckling samt styrelsens bedömning av bolagets affärsmässiga 
poten�al och fram�dsutsikter. Emissionskursen på 2,50 kr per ak�e 
ger en uppska�ning av bolagets värde �ll 25.8 Mkr före genomförd 
nyemission. Handel med teckningsrä�er kommer ej a� äga rum. 

Bolaget kommer själv a� sköta försäljningen av ak�er som inte tecknas 
med företrädesrä�. Försäljningen av ak�er som tecknas med företräde 
kommer a� skötas av Thenberg & Kinde Fondkommission AB. Teckning 
med och utan stöd av företrädesrä� äger rum 1 - 15 februari 2012 �ll. 
E�er tecknings�dens utgång blir outny�jade teckningsrä�er ogil�ga 
och kommer därmed a� sakna värde. Tills emissionen är registrerad 
hos Bolagsverket kommer ak�erna registreras som BTA (betalda 
tecknade ak�er). 

Mo�v
Nyemissionslikviden om högst 8 589 990 kr före emissionskostnader, 
vilka uppska�as �ll ca 200 tkr, skall användas för a� förstärka bolagets 
finansiella ställning inför en expansion av verksamheten, innefa�ande 
utökning av bolagets produktpor�ölj med nya produkter, marknadsföring 
av dessa (2.5 Mkr), a� så snart det är strategiskt fördelak�gt notera 
bolaget på en lämplig marknadsplats samt för uppbyggnad av en 
buffert (1.0 Mkr) för a� långsik�gt säkerställa bolagets �llgång �ll 
rörelsekapital för vidare expansion av verksamheten, ini�alt genom 
byggna�on och drivande av en egen fas�ghet (4.9 Mkr). 

Bolagets befintliga rörelsekapital är inte �llräckligt för de aktuella 
behoven de kommande 12 månaderna. Det befintliga rörelsekapitalet 
är �llräckligt för a� täcka de aktuella behoven �ll och med mi�en av 
första kvartalet 2012. Styrelsen bedömer a� bolaget e�er genomförd 
nyemission, förutsa� a� den fulltecknas, kommer a� förfoga över 
�llräckligt med kapital för a� kunna bedriva verksamheten de 
kommande 12 månaderna.

Fakta om Bolaget

Bolagets räkenskapsår är 1 januari �ll 31 december. Den finansiella 
informa�onen för 2008, 2009 och 2010 är hämtade ur de reviderade 
årsredovisningarna för respek�ve år. Den finansiella informa�onen 
för 2011 har översiktligt granskats av bolagets revisor. 

(tkr) 2011
Q4

2010
Q4

2011 2010 2009 2008

Nettoomsättning 132 53 331 53 0 0

Intäkter 132 56 331 56 0 0

Kostnader exkl avskr -176 -186 -1 073 -252 -55 -57

Avskrivningar -63 -61 -216 -221 -48 -44

Rörelseresultat -132 -190 -1 037 -417 -100 -90

Resultat/aktie (kr) -0.01 -0.04 -0.10 -0.04 -0.01 -0.01

Anläggningstillgångar 4 239 1 488 4 239 1 488 106 132

Omsättningstillgångar 535 1 447 535 1 447 439 520

Eget kapital 1 460 1 443 1 460 1 443 532 632

Skulder 3 312 1 583 3 312 1 583 11 19

Balansomslutning 4 773 3 026 4 773 3 026 543 651

Investeringar 2 955 0 2 967 1 602 23 5

Kassaflöde fr löpande 
verksamheten

-96 -129 -763 -50 -52 -5

Periodens kassaflöde -51 1 065 -1 106 902 -83 -26

Likvida medel 221 1 327 221 1 327 425 508

Utdelning/aktie (kr) 0 0 0 0 0 0

Eget kapital/aktie (kr) 0.14 0.15 0.14 0.15 0.06 0.07

Kassaflöde/aktie (kr) -0.01 0.10 -0.11 0.09 -0.01 -0.00

Soliditet (%) 31 48 31 48 99 97

Per den 2011-12-31 uppgick Eget kapital och Skuldsä�ning �ll 4 773 
tkr samt ne�oskuldsä�ningen �ll 2 949 tkr. Per den 31 december 2011 
uppgick kassan �ll 221 tkr. Transak�oner med närstående uppgår per 
den 2011-12-31 �ll 268 tkr i intäkter samt 68 tkr i kostnader.

Ak�en: Bolagets ak�e är i dagsläget ej noterad. Antalet ak�er i 
Bolaget uppgick per 2011-12-31 �ll 10 307 988 ak�er fördelat  på 
1666 ak�eägare enligt tabellen nedan.

Aktieägare A-aktier
antal

B-aktier
antal

Röster
(Kapital) %

Margareta Krook 833 609 3 330 19 (8)

Daniel Krasovec 367 625 39 521 8 (4)

Dario Kriz / familj 252 093 1 091 724 8 (13)

Göran Bauge 236 000 253 200 6 (5)

Margareta Pené / familj 167 327 496 084 5 (6)

Övriga ca 1 660 stycken 1 893 346 4 674 129 54 (64)

Summa: 3 750 000 6 557 988 100 (100)

Styrelse, ledning samt revisorer: Margareta Kriz (fd Pené) 
(Ordförande), Margareta Krook (Styrelseledamot och VD), Arne 
Jakobsson (Styrelseledamot), Åke Nilsson (Revisor), Eva Axelsson 
(Revisorssuppleant).

Sammanfattning

Företrädesrätt: 3 gamla ak�er av serie A eller 
serie B ger rä� a� teckna 1 ny 
ak�e av serie B

Emissionskurs: 2,50 kr per ak�e

Emissionsvolym: 8 589 990 kronor

Avstämningsdag: 27 januari 2012

Teckningstid: 1 februari - 15 februari 2012
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Sammanfattning - forts

För det fall nyemissionen inte ger �llräckligt rörelsekapital riskerar brist 
på rörelsekapital uppkomma omedelbart och då kan inte uteslutas a� 
lånebehov kan komma a� föreligga eller a� y�erligare nyemissioner kan 
komma a� genomföras för a� säkerställa den fortsa�a utvecklingen. 
Om lån inte kan fås eller emissioner kan genomföras kommer bolagets 
utvecklingstakt a� minskas. 

För den närmaste tolvmånadersperioden beräknas rörelsekapitalbe-
hovet uppgå �ll ca 1 500 tkr. Utgi�erna fördelar sig på opera�va kost-
nader, vilka uppska�as �ll 750 tkr, amorteringsavgi�er för övertagna 
licenser samt patentkostnader som uppska�as �ll ca 500 tkr, �llverk-
ningskostnader som uppska�as �ll ca 150 tkr samt övrigt uppska�at 
�ll 100 tkr. Rörelsekapitalbehovet för den närmaste tvåårsperioden 
uppska�as �ll ca 7 400 tkr, där de största kostnadsposterna uppska�as 
�ll investering i fas�ghet (4 200 tkr) opera�va kostnader (1 500 tkr), 
övertagna licenser och patent (1 000 tkr), �llverkningskostnader (400 
tkr) samt övrigt (300 tkr). För a� långsik�gt säkerställa bolagets utveck-
ling och expansion är målsä�ningen även uppbyggnad av en buffert på 
1 000 tkr.

Verksamhet
Implementa Hebe AB utvecklar produkter för laboratorier. Den första 
egna produkten, den unika omröraren CoolHeater®, riktar sig främst �ll 
kunder inom BioTek och LifeScience områdena och ersä�er komplicerad 
kylutrustning för känsliga prover. Genom förvärv under 2010 av 
färdiga produkter och patent för magne�ältsalstring samt magne�ska 
pep�dnanopar�klar har Implementa Hebe skapat förutsä�ningar 
för ökad försäljning samt y�erligare möjlligheter �ll samarbeten och 
tekniklicensiering med externa partners. Bolaget planerar en fortsa� 
utökning av produktsor�mentet med fler egna kundorienterade 
produkter och affärsprojekt. Implementa Hebe AB arbetar även med 
affärsutveckling av vetenskapliga projekt samt konsultverksamhet inom 
bolagsstyrning och affärsutveckling. Bolaget har egna patent och har 
under 2010 förvärvat patent och färdiga produkter inom gränsområdet 
för magne�smbaserad nanoteknologi och LifeScience av European 
Ins�tute of Science AB, se vidare sid 22 samt sid 26. 

Implementa har under hösten 2011 inle� e� ny� affärsprojekt 
där bolaget i e� första skede förvärvat en egen fas�ghet på det 
expansiva Brunnshögsområdet i Lund nära ESS-anläggningen och 
Max Lab IV. Visionen inom affärsprojektet innefa�ar skapandet av 
e� entreprenöriellt innova�onshus för �llväxtbolag, främst inom 
LifeScience- och BioTek-områdena, där dessa bolag in-house kan få 
�llgång �ll Implementas kompetens och kontaktnät inom teknisk 
entreprenörsverksamhet, affärsutveckling och bolagsstyrning. 

Produkter och försäljning
Implementas intäkter genereras i dagsläget dels genom försäljning 
av laboratorieprodukter för LifeScience och BioTech områdena, dels 
genom konsul�jänster. Bolagets första produkt, CoolHeater® har under 
2011 börjat generera intäkter. Under våren 2011 tecknades e� avtal 
med BergmanLabora AB för distribu�on av CoolHeater® på den svenska 
marknaden. Avtalet innebär försäljning av minimum 30 enheter inom 
en tolvmånadersperiod. Marknadsintroduk�on av CoolHeater® OEM 
på den svenska marknaden pågår. En uppska�ning gjord i USA av en 
poten�ell samarbetspartner samt av Bolaget pekar på en världsmarknad 
för magnetomrörare med både kyl- och värmefunk�on runt 9 000 
enheter per år (motsvarande en försäljning på 45 miljoner kronor vid 
e� enhetspris på 5 tkr).

Genom förvärv under 2010 av färdiga produkter och patent för 
magne�ältsalstring samt magne�ska pep�dnanopar�klar har 
Implementa Hebe skapat förutsä�ningar för ökad försäljning samt 
y�erligare möjlligheter �ll samarbeten och tekniklicensiering med 
externa partners. 

Bolaget uppska�ar antalet forskargrupper som arbetar med forskning 
kring magnetpar�kelterapi och hypertermi �ll mellan 50-100 stycken 
på global basis, vilket enligt Bolagets egna bedömningar skulle kunna 
innebära en marknad på 2.5-5 Mkr för MFG-1000 samt  förväntas 
generera en kon�nuerlig e�erförsäljning av Bolagets magne�ska 
pep�dnanopar�klar, vilka kan användas �llsammans med MFG-1000.

Riskfaktorer  
Emissionsmemorandumet inklusive denna Sammanfa�ning innehåller 
u�alanden om fram�den som grundar sig på Bolagets aktuella syn 
på fram�da händelser och målsä�ning för finansiell samt opera�v 
utveckling. Bolaget ger inga garan�er för a� dessa fram�dsinriktade 
u�alanden förverkligas eller visar sig vara korrekta varför presum�va 
investerare bör inte lägga o�llbörlig vikt vid dessa. I avsni�et Riskfaktorer 
på sida 5 i de�a emissionsmemorandum finns en beskrivning, dock ej 
fullständig, av faktorer som kan medföra a� verkligt u�all komma a� 
avvika betydligt från fram�dsinriktade u�alanden.

En investering i Implementa Hebe AB innebär betydande risker. Bolag-
et befinner sig i e� �digt skede av sin utveckling, vilket innebär a� 
risken är hög såväl tekniskt, affärsmässigt som finansiellt (se sida 5). En 
investering i Bolaget medför såväl hög risknivå som hög förtjänstnivå, 
vilket kan innebära goda förtjänstmöjligheter vid en posi�v utveckling, 
men den kan också vid nega�v utveckling innebära a� hela det 
investerade kapitalet förloras. Varje investerare måste själv bilda sig en 
uppfa�ning om bolagets möjligheter och risker. Vid osäkerhet gällande 
riskbedömning bör råd inhämtas från kvalificerade rådgivare.

In Vitro Magne�c Field Genera-
tor MFG-1000  (magne�ältsge-
nerator för medicinsk forskning 
som kan användas �llsammans 
med Implementas pep�dnano-
par�klar). 

CoolHeater®

(Implementas produkt för 
temperering och omrörning av 
känsliga vätskor). 

CoolHeater®



5

Emissionsmemorandum 2012 Implementa Hebe AB

En investering i Bolaget innebär betydande risker. Bolaget befinner sig 
i e� �digt skede av sin utveckling, vilket innebär a� risken är hög såväl 
tekniskt, affärsmässigt som finansiellt. En investering i Bolaget medför 
såväl hög risknivå som hög förtjänstnivå, vilket kan innebära goda 
förtjänstmöjligheter vid en posi�v utveckling, men den kan också vid 
nega�v utveckling innebära a� hela det investerade kapitalet förloras. 
Varje investerare måste själv bilda sig en uppfa�ning om Bolagets 
möjligheter och risker. Följande faktorer, som inte framställs i någon 
prioritetsordning och heller inte gör anspråk på a� vara heltäckande, bör 
övervägas noga vid en utvärdering av Bolaget. Vid osäkerhet gällande 
riskbedömning bör råd inhämtas från kvalificerade rådgivare.

Rörelserelaterade risker
Teknikrelaterade risker: Det kan inte garanteras a� u�allet av 
bolagets fortsa�a forskning och utveckling kommer a� vara posi�v. 
Dessutom kan andra bolag utveckla metoder och/eller produkter som 
visar sig vara överlägsna Bolagets. I båda fallen skulle de�a inverka 
nega�vt på bolagets möjligheter a� generera fram�da intäkter. 

Bolagets fram�da produkter kräver y�erligare ak�viteter bl a utveckling, 
tester samt cer�fiering/�llstånd och ackreditering innan försäljningsin-
täkter kan förväntas. Det finns ingen garan� för a� u�allet av sådana ak-
�viteter kommer a� bli posi�vt eller a� produkterna kommer a� tas väl 
emot på marknaden. Det är förenat med stora kostnader a� få produk-
ter godkända a� användas inom medicintekniska och biokemiska områ-
den. Dessa kostnader kommer inte a� kunna återvinnas om produkten 
inte uppnår uppsa�a kvalitetskrav. Dessutom kan andra bolag utveckla 
metoder som visar sig vara överlägsna Bolagets. I båda fallen skulle de�a 
inverka nega�vt på Bolagets möjligheter a� generera fram�da intäkter. 

Marknadsrelaterade risker: En misslyckad eller felinriktad 
marknadsintroduk�on kan innebära uteblivna intäkter och a� Bolaget 
inte når uppsa�a finansiella mål. Bolaget är i stor utsträckning 
beroende av a� distributörer marknadsför bolagets produkter på deras 
respek�ve marknad. Upphör e� eller flera av dessa samarbeten eller om 
distributörerna misslyckas med marknadsföringen, skulle de�a kunna få 
nega�va konsekvenser för Bolagets verksamhet. 

Konkurrenter:  De medicintekniska och biokemiska områdena 
utvecklas snabbt och antas fortsä�a göra så. Andra företag forskar 
och utvecklar laboratorieprodukter som kan komma a� konkurrera 
med Bolagets produkter. Vissa av dessa företag både inom och utanför 
Sverige har avsevärt större resurser och längre verksamhetshistorik än 
Bolaget. Uppkomsten av konkurrerande produkter som idag är okända 
kan innebära en förlust av förväntade fram�da marknadsandelar. 
Konkurrerande produkter kan också störa etableringen av vik�ga 
strategiska allianser med något eller några av de företag som utvecklar 
laboratorieprodukter. Rä� �ming kan vara helt avgörande för dessa 
produkters genomslagskra�.

Patent och immateriella rä�gheter:  E�ersom Bolagets patentskydd 
är fördelat på olika paten�amiljer och dessa har begränsats �ll vissa 
geografiska områden kan konkurrenter lansera produkter som bygger på 
liknande teknik på de marknader som inte skyddas av befintliga patent, 
vilket riskerar minska Bolagets marknadsandelar och därigenom minskade 
intäkter. Bolaget avser dock a� driva en fortsa� ak�v patentstrategi för 
vidareutveckling av patentskydd för existerande samt nyutvecklade 
produkter. Värdet av Bolaget är delvis beroende av förmågan a� erhålla 
och försvara patent och andra immateriella rä�gheter. Det finns ingen 
garan� för a� patenten kommer a� ge �llräckligt skydd eller a� de inte 
kommer a� kringgås av andra eller a� de gör intrång i andra bolags 
immateriella rä�gheter. De�a skulle i förlängningen kunna leda �ll 
risk för a� en tvist skulle kunna uppkomma och poten�ellt medföra 

betydande kostnader för Bolaget och/eller bor�all av intäkter genom a� 
Bolagets produkt inte kan säljas om tvisten skulle utmynna i a� Bolaget 
verkligen gjort intrång i andra bolags immateriella rä�gheter. 

Beroende av nyckelpersoner:  Bolaget är beroende av e� fåtal 
nyckelpersoner. Bolagets fram�da utveckling beror i hög grad på 
förmågan a� a�rahera och behålla kompetent personal. Om någon 
eller några av dessa nyckelpersoner skulle lämna Bolaget, skulle de�a 
kunna få en nega�v effekt på bolagets möjligheter a� nå sina planerade 
utvecklingsmål.

Finansiella risker 
Fram�da kapitalbehov: Det finns inga garan�er för a� kapital 
från nyemissioner �llsammans med internt genererade medel kommer 
a� räcka fram �ll dess a� Bolagets kassaflöde är posi�vt. Bolaget kan 
behöva genomföra fram�da nyemissioner. Det finns inga garan�er för a� 
ny� kapital, om behov uppstår, kan anskaffas eller a� det kan anskaffas 
på för befintliga ak�eägare fördelak�ga villkor.

Likviditetsrisk: Styrelsen bedömer a� det inte finns �llräckligt 
med kapital så a� dri�en kan säkerställas under den närmaste 
tolvmånadersperioden. Det finns inga garan�er a� partnerskap och/
eller licensavtal, framgångar i forskningsprojekt, försäljning, både externt 
och internt, testning av produkter samt erhållande av nödvändiga 
godkännande från myndigheter av patent och produkter kommer a� 
generera för vereksamheten erforderligt kapital. Även om styrelsen 
bedömer a� det finns goda möjligheter a� få in det kapital som krävs för 
a� möta Bolagets åtaganden de kommander 12 månaderna, finns det en 
risk a� �llräckligt kapital ej kan införskaffas.
  
Valutarisk: E�ersom Bolaget kommer a� ha försäljning i olika 
länder och köper in varor �ll sin produk�on från hela världen, kommer 
en exponering för fluktua�oner i olika valutor resultera i en ökad risk 
för Bolagets finansiella ställning i den mån a� Bolagets produkter kan 
komma a� generera lägre intäkter på grund av dessa fluktua�oner. 
Bolagets transak�oner sker idag huvudsakligen i SEK och Euro. 

Kreditrisk:  Den maximala exponeringen för kreditrisk 
avseende fordringar per 2011-12-31 uppgår �ll 108 tkr. Bolaget har 
gjort bedömingen a� erforderliga reserveringar gjorts. Trots de�a finns 
en risk för a� Bolaget, i det fall motparten/kunden inte kan återbetala 
sina skulder, kan komma a� påverkas nega�vt. Bolaget har ej någon 
anledning a� tro a� fordringarna ej kommer a� återbetalas i sin helhet.

Ak�e och ak�emarknadsrelaterade risker 
Ak�ens likviditet och kurs: Bolagets ak�er är i dagsläget ej noterade 
på någon börs eller handelsplats, varför värderingen av företaget riskerar 
vara mer osäker. Försäljning av ak�er måste ombesörjas av den enskilde 
ak�eägaren. Det finns ingen garan� a� ak�er som förvärvats i nyemissio-
nen eller innehas av ägaren sedan �digare kan säljas på för innehavaren 
acceptabla nivåer vid varje given �dpunkt. 

Handel med teckningsrä�er:       Möjligheten �ll avy�ring av tecknings-
rä�er är begränsad då någon handel av dessa ej kommer a� ske i före-
stående nyemission. 

Ägare med betydande inflytande: E�er fullföljandet av förelig-
gande nyemission, på samma sä� som innan nyemissionen, kommer e� 
fåtal av Bolagets ak�eägare troligen a� �llsammans äga en väsentlig an-
del av samtliga utestående ak�er. Följaktligen har dessa ak�eägare möj-
ligheten a� utöva inflytande på alla ärenden som kräver godkännande 
av ak�eägarna. Denna ägarkoncentra�on kan vara �ll nackdel för andra 
ak�eägare som har andra intressen än huvudägarna.

Riskfaktorer
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Med stöd av bemyndigande givet på årsstämma den 20 maj 2011 
gällande �ll �den för årsstämma 2012 inbjuder Implementa Hebe 
AB befintliga ak�eägare samt allmänheten �ll teckning av nya ak�er 
i bolaget enligt villkoren i de�a memorandum. De nyemi�erade 
ak�erna, maximalt 3 435 996 stycken ak�er av serie B, kommer vid 
fulltecknad emission a� utgöra 33 % av kapital och 7.8 % av röster. 
De ak�eägare som väljer a� inte teckna sig i emissionen kommer a� 
vidkännas en utspädning av si� ägande på 33 % avseende kapital och 
7.8 % avseende röster.

Bakgrund 
Implementa Hebe AB (publ) registrerades den 7 februari 2000 i PRV:
s bolagsregister och verksamhet har bedrivits sedan dess. Bolaget 
är e� ak�ebolag och regleras av ak�ebolagslagen (ABL 2005:551). 
Implementa Hebe AB utvecklar produkter för laboratorier. 

Den första egna produkten, den unika omröraren CoolHeater®, riktar 
sig främst �ll kunder inom BioTek och LifeScience områdena och 
ersä�er komplicerad kylutrustning för känsliga prover. Implementa 
Hebe AB arbetar även med affärsutveckling av vetenskapliga projekt 
samt konsultverksamhet inom bolagsstyrning och affärsutveckling. 
Bolaget har egna patent och har under 2010 förvärvat patent och 
produkter inom gränsområdet för magne�smbaserad nanoteknologi 
och LifeScience av European Ins�tute of Science AB. 

Implementa Hebe AB är for�arande i e� �digt skede med avseende på 
försäljning och har med undantag för verksamhetsåret 2005 under hela 
sin livslängd uppvisat nega�vt resultat. Bolagets verksamhet finansieras 
i sin helhet genom riskkapital. Implementa Hebe har genomfört 
nyemissioner under perioden 2000 �ll 2011, vilka sammanlagt �llfört 
bolaget drygt 6.2 miljoner kronor före emissionskostnader.

Målsä�ning
Det är Implementas målsä�ning a� genomföra förstärkningar på 
distributörssidan för existerande produktsor�ment samt utökning 
av produktsor�mentet med fler egna kundorienterade produkter 
och affärsprojekt. Styrelsen har även för avsikt a� så snart det är 
strategiskt fördelak�gt notera Implementa Hebe ABs ak�er på en 
lämplig marknadsplats samt uppbyggnad av en buffert för kommande 
investeringar. Ini�alt har investeringar gjorts i en egen fas�ghet 
på Brunnshögsområdet i Lund nära ESS-anläggningen. Vidare är 
målsä�ningen a� Implementa Hebe AB inom e� år skall uppvisa e� 
självgenererande posi�vt kassaflöde och en långsik�g årlig �llväxt.

Mo�v och rörelsekapital
Mo�vet �ll föreliggande nyemission är a� nyemissionslikviden om 
högst 8 589 990 kr före emissionskostnader, vilka uppska�as �ll ca 200 
tkr, skall användas för a� förstärka bolagets finansiella ställning inför 
en expansion av verksamheten, innefa�ande utökning av bolagets 
produktpor�ölj med nya produkter samt marknadsföring av dessa (2.5 
Mkr), a� så snart det är strategiskt fördelak�gt notera bolaget på en 
lämplig marknadsplats samt för uppbyggnad av en buffert (1 Mkr) för 
a� långsik�gt säkerställa bolagets �llgång �ll rörelsekapital för vidare 
expansion av verksamheten, ini�alt genom förvärv och byggna�on av 
en egen fas�ghet (4.9 Mkr). 

Inbjudan

Styrelsen bedömer a� Bolagets befintliga rörelsekapital inte är �llräckligt 
för de aktuella behoven de kommande 12 månaderna. Det befintliga 
rörelsekapitalet är �llräckligt för a� täcka de aktuella behoven �ll och med 
första kvartalet 2012. Styrelsen bedömer a� bolaget e�er genomförd 
nyemission, förutsa� a� den fulltecknas, kommer a� förfoga över 
�llräckligt med kapital för a� kunna bedriva verksamheten de kommande 
12 månaderna.

För det fall nyemissionen inte ger �llräckligt rörelsekapital riskerar brist 
på rörelsekapital uppkomma omedelbart och då kan inte uteslutas a� 
lånebehov kan komma a� föreligga eller a� y�erligare nyemissioner kan 
komma a� genomföras för a� säkerställa den fortsa�a utvecklingen. 
Om lån inte kan fås eller emissioner kan genomföras kommer bolagets 
utvecklingstakt a� minskas. 

För den närmaste tolvmånadersperioden beräknas rörelsekapitalbeho-
vet uppgå �ll ca 1 500 tkr. Utgi�erna fördelar sig på opera�va kostnader, 
vilka uppska�as �ll 750 tkr, amorteringsavgi�er för övertagna licenser 
samt patentkostnader som uppska�as �ll ca 500 tkr, �llverkningskost-
nader som uppska�as �ll ca 150 tkr samt övrigt uppska�at �ll 100 tkr. 

Rörelsekapitalbehovet för den närmaste tvåårsperioden uppska�as �ll 
ca 7 400 tkr, där de största kostnadsposterna uppska�as �ll investering i 
fas�ghet (4 200 tkr) opera�va kostnader (1 500 tkr), övertagna licenser 
och patent (1 000 tkr), �llverkningskostnader (400 tkr) samt övrigt (300 
tkr). För a� långsik�gt säkerställa bolagets utveckling och expansion är 
målsä�ningen även uppbyggnad av en buffert på 1 000 tkr.

Försäkran
Styrelsen ansvarar för innehållet i de�a emissionsmemorandum och 
försäkrar härmed a� de har vidtagit alla rimliga försik�ghetsåtgärder 
för a� säkerställa a� uppgi�erna i dokumentet, såvi� de vet, 
överensstämmer med fak�ska förhållandena och a� ingen�ng är 
utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. 
       
Lund den 27 januari 2012
Implementa Hebe AB, Styrelsen
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1999 
Svenskt patent beviljas för CoolHeater®-teknologin.

2000 
Implementa Hebe bildas av European Ins�tute of Science AB 
(publ). Implementa Hebe förvärvar alla materiella och immate-
riella �llgångar rörande CoolHeater®-teknologin från European 
Ins�tute of Science mot en årlig omsä�ningsbaserad royalty om 5 
% fram �ll 31 december 2012.

2001 
CoolHeater®-prototyp utvecklades. En mindre serie produceras 
varav e� antal omrörare levereras �ll kunder. Ansökan om 
registrering av varumärket CoolHeater® inom de flesta vik�gare 
Europeiska länderna.

2002 
Avtal om ensamrä� �ll försäljning inom Norden tecknades med 
distributören Labora AB (nuvarande Bergman-Labora AB).

2003 
Patent beviljas i USA för en vidareutveckling av CoolHeater®-
teknologin. Produkten erhåller varumärkesskydd inom EU. En 
serie om 15 enheter färdigställdes och genomgick godkänt test 
för CE-märkning. Avslutad testlansering av den första versionen 
av CoolHeater® varvid konstaterades a� en omarbetning av 
produkten måste göras i sy�e a� sänka försäljningspriset från 15 
�ll ca 5 tkr.

Verksamhetens utveckling

2004-2005
Kostnadsbesparingar och omorganisa�on genomförs. Utveckling-
stakten minskas som följd och fortgår i minskad takt under 2005.

2006
Framtagande av design och prototyp av ny konkurrenskra�ig mag-
netomrörare med förbä�rade marginaler och användarvänlighet 
baserad på CoolHeater®-teknologin. 

2007/2009
Finjustering av konstruk�on samt förberedelse inför en planerad 
testlansering år 2010 av den omarbetade versionen. CE-märkning 
påbörjad.

2010
CE-märkning av CoolHeater® genomförd. Investering i e� produk-
�onsverktyg för CoolHeater®. Tillverkning av 150 höljen för 
CoolHeater®. Förvärv av patent (se sid och färdiga produkter för 
magne�ältsalstring och mätning samt magne�ska pep�dnanopar-
�klar från European Ins�tute of Science AB. Ny VD utsedd.

2011
BergmanLabora tecknar distribu�onsavtal med Implementa för 
CoolHeater på den svenska marknaden. Försäljningen av Cool-
Heater inleds. Implementa Hebe förvärvar en fas�ghet på det 
expansiva Brunnshögsområdet i Lund nära ESS-anläggningen.
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Företrädesrä� �ll teckning
Den som på avstämningsdagen är registrerad som ak�eägare i 
Implementa Hebe AB (publ) är berä�gad a� för tre (3) gamla ak�er i 
Bolaget teckna en (1) ny ak�e av serie B.

Emissionskurs
De nya ak�erna emi�eras �ll en kurs om 2,50 kronor per ak�e. 
Emissionskursen är fastställd e�er �digare emissionskurser, 
verksamhetens historiska utveckling samt styrelsens bedömning av 
bolagets affärsmässiga poten�al och fram�dsutsikter. Emissionskursen 
på 2,50 kr per ak�e ger en uppska�ning av bolagets värde �ll 25,8 Mkr 
före genomförd nyemission. 

Emissionsins�tut
Thenberg & Kinde Fondkommission AB, Emissioner (Box 2108, 403 
12 Göteborg. Fax: 031-711 22 31, www.thenberg.se) sköter endast 
likvidhantering/ak�etransak�oner.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”�digare VPC AB”), Box 191, 
101 23 Stockholm, för fastställande av vilka ak�eägare som är berä�gade 
a� erhålla teckningsrä�er för ak�er är 27 januari 2012.

Tecknings�d
Tecknings�den är 1-15 februari 2012.

Redovisning från Euroclear Sweden AB
De ak�eägare eller företrädare för ak�eägare som på avstämningsdagen 
är registrerade i den av Euroclear Sweden för Bolagets räkning förda ak-
�eboken, erhåller emissionsredovisning avseende erhållna teckningsrät-
ter med vidhängande inbetalningsavi och emissionsmemorandum samt 
särskild  anmälningssedel för teckning med företräde. VP-avi avseende 
inbokning av teckningsrä�er på ak�eägares ak�ekonto (“VP-konto”) 
kommer ej a� skickas ut.

Förvaltar- eller förmyndarregistrerade samt pantsa�a ak�er
Ak�eägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan 
förvaltare, erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear Sweden 
och ingen anmälningssedel. Anmälan om teckning och betalning skall 
istället ske enligt anvisningar från förvaltaren. För den som är upptag-
en i den i anslutning �ll ak�ebokens särskilt förda förteckningen över 
panthavare med flera kommer panthavaren eller förmyndaren meddelas 
separat. För a� alla ak�eägare skall kunna ta del av bolagets informa�on 
kring erbjudandet kommer memorandumet skickas ut �ll samtliga 
ak�eägare i Implementa Hebe AB.

Offentliggörande
Emissionsresultatet kommer a� offentliggöras via pressmeddelande 
senast den 28 februari 2012.

Teckningsrä�er
För varje (1) ak�e av serie A eller serie B som innehas på avstämnings-
dagen erhålles en (1) teckningsrä� av serie B.  Tre (3) teckningsrä�er av 
serie B berä�gar �ll teckning av en (1) ny ak�e av serie B i bolaget. 

Handel med teckningsrä�er
Någon handel med teckningsrä�er kommer ej a� ske.

Courtage
Courtage utgår med 100 kronor per tecknare vid teckning av ak�er utan 
företrädesrä�.

Teckning med stöd av företrädesrä�
Teckning med stöd av företrädesrä� sker genom sam�dig kontant 
betalning enligt anvisningar på an�ngen emissionsredovisningen 
eller “Särskild anmälningssedel”. Anmälan är bindande. Observera a� 
teckning genom utny�jande av samtliga erhållna teckningsrä�er av serie 
B skall ske senast 15 februari 2012 med den av Euroclear (VPC) förtryckta 
inbetalningsavin. Teckning genom betalning skall göras an�ngen med 
den förtryckta inbetalningsavin eller med särskild anmälningssedel 
– enligt fastställt formulär i enlighet med följande alterna�v:

• I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrä�er av 
serie B utny�jas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin 
användas. Särskild anmälningssedel skall ej användas. Kvi�ens sker på 
avin.

• I det fall ej samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrä�er av 
serie B utny�jas eller då förvärvade teckningsrä�er av serie B utny�jas 
skall teckning genom betalning ske med särskild anmälningssedel som 
underlag. Kvi�ering sker då på den särskilda anmälningssedeln och 
inbetalningsavin används ej.

Särskild anmälningssedel kan erhållas hos Bolaget eller Thenberg & 
Kinde Fondkommission AB. Box 2108, 403 12 Göteborg. Fax: 031-711 22 
31, www.thenberg.se. 

Felak�gt ifyllda anmälningssedlar samt anmälningssedlar där 
teckningsrä�er saknas kommer ej a� beaktas. 

E�er tecknings�dens utgång blir ej utny�jade teckningsrä�er ogil�ga 
och saknar därmed värde. Dessa kommer däre�er avregistreras från 
VP-kontot utan avisering. För a� förhindra a� ni förlorar värdet på era 
teckningsrä�er måste ni utny�ja teckningsrä�erna för a� teckna nya 
ak�er i Implementa Hebe AB, sälja eller överlåta teckningsrä�erna, 
senast den 15 februari 2012.

Teckning utan företrädesrä�
För det fall samtliga teckningsrä�er inte utny�jas äger styrelsen rä� a� 
– inom ramen för emissionens högsta belopp – bestämma om �lldelning 
av ak�er som tecknats utan företräde (subsidiär �lldelning) �ll 
bolagets ak�eägare. Teckning av ak�er av serie B utan företrädesrä�, 
sker i poster om 1 000 ak�er och skall ske under samma �dsperiod 
som teckning med företrädesrä� det vill säga under perioden 1-15 
februari 2012. Intresseanmälan om a� förvärva ak�er av serie B genom 
teckning utan företrädesrä� skall göras på anmälningssedel som finns 
tryckt längst bak i de�a emissionsmemorandum. Anmälningssedeln 
skall vara Bolaget �llhanda senast den 15 februari 2012. Endast en 
anmälningssedel per tecknare kommer a� beaktas (i det fall flera har 
skickats in kommer enbart den sista a� beaktas). Anmälan om teckning 
av ak�er utan företrädesrä� är bindande. 

Teckningsvillkor och anvisningar
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Vid överteckning av de ak�er som inte har tecknats med stöd av 
företrädesrä� skall �lldelning av ak�er fördelas mellan tecknarna i 
förhållande �ll de ak�er de förut äger och i den mån de�a inte kan ske 
skall lo�ning �llämpas.

Besked om eventuell �lldelning av ak�er tecknade utan företrädesrä� 
lämnas genom översändande av avräkningsnota. Något meddelande 
förutom offentliggörandet via bolagets hemsida senast 28 februari 
2012 utgår ej �ll dem som inte erhållit �lldelning. Ak�er som �lldelas 
utan företräde skall betalas kontant enligt avräkningsnota. Eventuellt 
inbetalt belopp överskjutande det belopp som angivits på den 
förtryckta avräkningsnotan återbetalas. Likviddag är 22 februari 2012.

Erhållande av ak�er
Ak�erna registreras hos Euroclear Sweden AB så snart de�a kan ske, 
vilket innebär några bankdagar e�er tecknings�dens utgång. Däre�er 
erhåller tecknaren en VP-avi med bekrä�else på a� inbokning av betalda 
tecknade ak�er (BTA) ske� på tecknarens VP-konto. Tills emissionen är 
registrerad hos Bolagsverket kommer ak�erna registreras som BTA. 
Registreringen hos Bolagsverket beräknas ske i mars 2012. Det kommer 
inte a� skickas någon avi från Euroclear Sweden AB vid växlingen mellan 
BTA �ll ak�er. 

Emissionsvolym
Ak�ekapitalet skall öka med högst 206 159,76 kr �ll högst 824 639,04 
kr genom utgivandet av högst 3 435 996 ak�er av serie B, vardera med 
kvotvärdet 0.06 kr. Vid fulltecknad nyemission �llförs bolaget en likvid 
om 8 589 990 kr före emissionkostnader vilka uppska�as �ll ca 200 000 
kr. De nyemi�erade ak�erna kommer vid fulltecknad emission a� utgöra 
33 % av röster och 7,8 % av kapital.

Tilldelning
Erbjudandet kan ej dras �llbaka. Vid bristande teckning liksom vid full 
teckning får alla ak�eägare �lldelning med samtliga ak�er man tecknat 
sig för. 

Utdelning
Ak�erna berä�gar �ll utdelning från och med innevarande verksamhetsår 
2012. I händelse av a� vinstutdelning blir aktuell kommer denna a� 
ombesörjas av Euroclear Sweden. Bolaget har inte någon avsikt a� lämna 
utdelning de närmaste åren.

Marknadsnotering
Implementa Hebe ABs ak�er är i dagsläget ej noterade.

Teckningsvillkor och anvisningar - forts

Foto Gunnel Krook
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Nedan presenteras en översikt av Implementa Hebe ABs finansiella utveckling för perioden 2008 �ll och med 2011. Bolagets räkenskapsår är 1 
januari �ll 31 december. Den finansiella informa�onen för 2008, 2009 och 2010 är hämtade ur de reviderade årsredovisningarna för respek�ve 
år. Den finansiella informa�onen för 2011 har översiktligt granskats av bolagets revisor. Samtliga finansiella rapporter har i de�a memorandum 
införlivats via hänvisning, se sid 26. Bolaget �llämpar från och med 2008 årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd. 

Resultaträkning i sammandrag 
(tkr)   Q4 2011 Q4 2010 2011 2010 2009 2008

 1 okt - 31 dec 1 okt - 31 dec Helår Helår Helår Helår

Ne�oomsä�ning 132 53 331 53 0 0

Övriga rörelseintäkter 0 3 0 3 0 0

Råvaror och förnödenheter -30 0 -57 0 0 0

Övriga externa kostnader -98 -89 -415 -148 -51 -53

Ej omförda nyemissionskostnader vid periodens ingång 105 - - - - -

Personalkostnader -153 -97 -601 -104 -4 -4

Avskrivningar -63 -61 -216 -221 -48 -44

RÖRELSERESULTAT -107 -190 -959 -417 -100 -101

Finansiellt ne�o -25 0 -78 0 0 11

Ska� 0 0 0 0 0 0

PERIODENS RESULTAT -132 -190 -1 037 -417 -100 -90

Resultat per ak�e -0.01 -0.04 -0.10 -0.04 -0.01 -0.01

Rapport över totalresultat 
(tkr)   Q4 2011 Q4 2010 2011 2010 2009 2008

 1 okt - 31 dec 1 okt - 31 dec Helår Helår Helår Helår

Periodens resultat -132 -190 -1 037 -417 -100 -90

Övrigt totalresultat - - - - - 0 

SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN -132 -190 -1 037 -417 -100 -90

Balansräkning i sammandrag 
(tkr)    2011 2010 2009 2008

   12-31 12-31 12-31 12-31

Anläggnings�llgångar   

   Immateriella anläggnings�llgångar  1 211 1 374 72 93

   Materiella anläggnings�llgångar  3 027 114 34 39

Omsä�nings�llgångar     

   Varulager  171 110 2 2

   Kor�ris�ga fordringar  143 101 12 10

   Kassa och bank  221 1 327 425 508

SUMMA TILLGÅNGAR  4 773 3 026 543 651

Eget kapital  1 460 1 443 532 632

Långfris�ga skulder  2 797 1 227 0 8

Kor�ris�ga skulder  516 356 11 11

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  4 773 3 026 543 651 

Finansiell översikt med kommentarer



11

Emissionsmemorandum 2012 Implementa Hebe AB

Eget kapital i sammandrag 
(tkr)   2011 2010 2009 2008

  Helår Helår Helår Helår

Ingående balans

Ak�ekapital  618 586 540 540

Reservfond  1 902 1 902 1 902 1 902

Överkursfond  2 689 1 668 386 386

Balanserat reultat  -2 712 -2 296 -2 196 -2 106

Årets/periodens resultat  -1 037 -417 -100 -90

UTGÅENDE BALANS  1 460 1 443 532 632

Kassaflödesanalys i sammandrag 
(tkr)  2011 2010 2009 2008

  Helår Helår Helår Helår

Kassaflöde fr. den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -821 -196 -52 -46

Förändringar i rörelsekapitalet  58 146 0 41

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -763 -50 -52 -5

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -2 967 -1 602 -23 -5

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  2 624 2 554 -8 -16

 

Periodens kassaflöde  -1 106 902 -83 -26

Likvida medel vid periodens början  1 327 425 508 533

Förändring av likvida medel  -1 106 902 -83 -26

Likvida medel vid periodens slut  221 1 327 425 508

Nyckeltal 
(se defini�oner sida 12)  2011 2010 2009 2008 2007 2006

  Helår Helår Helår Helår Helår Helår

Intäkter (tkr)  331 56 0 0 36 22
Rörelseresultat före avskr (tkr)  -743 -196 -100 -101 -69 -157
Resultat per ak�e (kr)  -0.10 -0.040 -0.011 -0.010 -0.006 -0.02
Utdelning per ak�e (kr)  0 0 0 0 0 0
Justerat eget kapital (tkr)  1 460 1 443 532 632 722 775
Investeringar (tkr)  2 967 1 602 23 5 12 94
Eget kapital per ak�e (kr)  0.14 0.15 0.06 0.07 0.08 0.09
Kassaflöde per ak�e (kr)  -0.11 0.09 -0.01 -0.003 -0.01 0.02
Räntabilitet på totalt kapital (%)   neg neg neg neg neg neg
Räntabilitet på justerat kapital (%)   neg neg neg neg neg neg
Antal anställda (st)  1 0 1 0 0 0
Soliditet (%)   31 48 98 97 94 94

Finansiell översikt med kommentarer - forts
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Kommentarer

Nedanstående kommentarer hänvisar �ll tabellerna på sidorna 10-12.

Intäkter
Under 2009 färdigställdes bolagets första produkt CoolHeater®. E� 
distribu�onsavtal för CoolHeater® för den svenska marknaden tecknades  
med Bergman-Labora under våren 2011. Försäljningen av CoolHeater 
har inle�s under 2011. Ne�oomsä�ningen för 2011 uppgick 331 tkr och 
53 tkr för 2010, huvudsakligen genererade från konsultverksamheten, 
vilken ini�erades under 2010 och ledde �ll en ökning av intäkterna. 96 
% av intäkterna har genererats på den svenska marknaden och 4 % på 
övriga nordiska marknaden. Bolaget är e� �llväxtbolag och uppvisade ej 
några intäkter under åren 2009 och 2008. 

Under 2009 slöts e� icke exklusivt distribu�onsavtal för de 
magne�smbaserade produkterna mellan en amerikansk distributör och 
European ins�tute of Science AB. European Ins�tute of Science AB har 
överlå�t de�a avtal �ll Bolaget i samband med förvärvet under Q3 2010. 
Någon försäljning genom denna kanal har hi�lls ej ske�.

Kostnader
Bolagets största kostnadsposter för 2011 var avskrivningar och årsavgi�er 
för de förvärvade patenten, personalkostnader samt avgi�er för Euroclear 

Sweden AB (�digare VPC). Bolagets största kostnadsposter för 2008-2010 
var avskrivningar av materiella och immateriella kostnader, övriga externa 
ersä�ningar samt avgi�er �ll Euroclear Sweden AB (�digare VPC). Från 
och med 2010 har posten övriga externa kostnader ökat på grund av a� 
takten i Bolagets opera�oner och ak�viteter ökats jämfört med �digare 
år. Bolaget hyrde dessutom sedan slutet av 2010 en produk�onsfacilitet, 
vilket ini�erade hyreskostnader fram �ll november 2011 då Implementa 
förvärvade den hyrda fas�gheten.

Löner, och sociala kostnader för anställda redovisas enligt tabell nedan. 
Medeltalet anställda var under 2011 samt 2010 1 person och 2008-2009 
0 personer, vilket har resulterat i en ökning av personalkostnader fr o m 
2010. Ersä�ning �ll anställda som lön och pension redovisas som kostnad 
under den period när de anställda u�ört de tjänster som ersä�ningen 
avser. 

Avskrivingarna för Bolaget ökade markant under 2010 jämfört med �-
digare i samband med förvärv av immateriella rä�gheter och magne-
�smbaserade produkter, se nedan under Investeringar och investeringså-
taganden. Förvärvet medförde under 2011 ökade kostnader för räntor 
genom det �ll European Ins�tute of Science vid förvärvet uppkomna lå-
net, vilket avspeglas i det nega�va finansiella ne�ot för 2011.

Löner och ersättningar (tkr)  2011 2010 2009 2008
  Helår Helår Helår Helår
Styrelse och VD   433 293 3 3
Övriga anställlda   2 0 0 0
SUMMA  435 78 3 3
Sociala kostnader   169 25 1 1
(varav pensionskostnader)   26 4 0 0
SUMMA  604 103 4 4

Nettoskuldsättning       2011

(tkr) 12-31

A. Kassa 0

B. Likvida medel 221

C. Lä� realiserbara värdepapper 0

D. Likviditet (A+B+C) 221

E. Kor�ris�ga fordringar 143

F. Kor�ris�ga bankskulder 0

G. Kor�ris�g del av långfris�ga skulder 412

H. Andra kor�ris�ga skulder 104

I. Kor�ris�ga skulder (F+G+H) 516

J. Ne�o kor�ris�g skuldsä�ning (I-E-D) 152

K. Långfris�ga banklån 1 878

L. Emi�erade obliga�oner 0

M. Andra långfris�ga lån 919

N. Långfris�g skuldsä�ning (K+L+M) 2 797

O. Ne�oskuldsä�ning (J+N) 2 949

Eget kapital och Skuldsättning   2011

(tkr) 12-31

Summa kor�ris�ga skulder 516

- Mot borgen 0

- Mot säkerhet 105

- Blancokrediter 411

Summa långfris�ga skulder 2 797

- Mot borgen 0

- Mot säkerhet 1 878

- Blancokrediter 919

Eget kapital: 

- a) Ak�ekapital 618

- b) Reservfond 1 902

- c) Andra reserver -1 060

Summa 4 773

Finansiell översikt med kommentarer - forts
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Finansiell översikt med kommentarer - forts

Anläggnings�llgångar
Immateriella Bolagets befintliga immateriella anläggnings�llgång-
ar utgörs av patent och varumärken och uppgår �ll 1 211 tkr (2011), 1 
374 tkr (år 2010), 72 tkr (år 2009) och 93 tkr (år 2008). Under Q3 2010 
har Bolaget av European Ins�tute of Science AB förvärvat två stycken pa-
ten�amiljer (Instrument för alstring av växlande gradien�ält samt Mag-
ne�skt påverkbar nanopar�kel innehållande synte�ska pep�der), vilket 
ökade värdet på Bolagets �llgångar i slutet av 2010.

Materiella  Bolagets befintliga materiella anläggnings�llgångar 
utgörs av den fas�ghet som förvärvats i november 2011 som uppgår �ll 3 
027 tkr samt inventarier-datorer-verktyg-installa�oner som uppgår �ll 83 
tkr (2011), 114 tkr (år 2010), 34 tkr (år 2009) och 38 tkr (år 2008). Leasade 
anläggnings�llgångar finns ej. Ökningen från 2009 �ll 2010 härrör främst 
från inventarier i form av formsprutningsverktyg för CoolHeater®-höljen. 
Några övriga inteckningar eller liknande belastningar på dessa �llgångar 
finns ej. 

Omsä�nings�llgångar
Bolagets omsä�nings�llgångar utgörs av varulager, fordringar samt kassa 
och bank. Dessa uppgår �ll 535 tkr (2011), 1 374 tkr (år 2010), 72 tkr 
(år 2009) och 93 tkr (år 2008). Under Q3 2010 har Bolaget förvärvat av 
European Ins�tute of Science AB produkter i form av instrument för 
magne�ältsalstring (MFG-1000). Under Q4 2010 och 2011 genomfördes 
nyemissioner. Dessa händelser har bidragit �ll det ökade värdet på 
Bolagets omsä�nings�llgångar per slutet 2010.

Eget kapital och skulder
Bolagets egna kapital och skulder uppgår �ll 4 773 tkr (2011), 3 026 tkr 
(år 2010), 543 tkr (år 2009) och 651 tkr (år 2008).  Den ökade siffran 
för 2011 härrör huvudsakligen från den nyemission som genomfördes 
under Q4  samt det lån som uppstod i samband med det �digare 
beskrivna förvärvet av fas�gheten. Den ökade siffran för 2010 härrör 
huvudsakligen från den nyemission som genomfördes under Q4 samt 
det lån som uppstod i samband med det �digare beskrivna förvärvet av 
magne�smbaserade immateriella rä�gheter och produkter. 

Väsentliga förändringar i emi�entens finansiella ställning
Inga väsentliga förändringar har inträffat gällande bolagets finansiella 
ställning eller ställning på marknaden sedan avgivandet av den senaste 
revisorsgranskade finansiella informa�onen. 

Investeringar samt investeringsåtaganden
Under Q3 2010 har Bolaget förvärvat av European Ins�tute of Science 
AB två stycken paten�amiljer (Instrument för alstring av växlande gradi-
en�ält samt Magne�skt påverkbar nanopar�kel innehållande synte�ska 
pep�der), e� lager bestående av 7 stycken instrument för magne�ält-
salstring (MFG-1000) samt dokumenta�on för �llverkning av mätare för 
magne�sk permeabilitet och magne�ska nanopar�klar. Köpeskillingen 
uppgick �ll 1 533 141 kr (som skall amorteras med 307 tkr per år under 
fem år med början år 2011) samt en årlig royalty på 5 % fram �ll 2021-
09-01 av den fram�da försäljning som överlåtelsen kommer a� generera 
i Implementa Hebe AB.

Bolagets investeringar för perioden 2008-2011 avser immateriella 
�llgångar (patent och varumärken) på 12 tkr (2011), 1 475 tkr (2010), 
5 tkr (2009) och 5 tkr (2008). Ökningen under 2010 är relaterat �ll ovan 
beskrivna förvärv. De låga årliga investeringarna under 2008-2009 beror 
främst på a� patentansökningarna har fullföljts interna�onellt. 

Vidare avser bolagets investeringar materiella �llgångar på 2 955 tkr 
(2011), 127 tkr (2010), 18 tkr (2009), och 0 tkr (2008). Den ökade siffran 
från 2011 härrör från a� Bolaget under 2011 investerade i en fas�ghet på 
Brunnshögsområdet i Lund. Investeringen har finansierats via medel på 
800 tkr från den nyemission som genomfördes i oktober 2011 samt via 
banklån på 2 000 tkr från Sparbanken Öresund. Sparbanken Öresund har 
säkerhet för lånet genom pantbrev i fas�gheten uppgående �ll 2 000 tkr. 
Ökningen från 2008 �ll 2009 samt från 2009 �ll 2010 härrör från inves-
tering i e� formsprutningsverktyg för höljen �ll CoolHeater®. Bolaget har 
sedan 2011-12-31 och fram �ll upprä�andet av de�a memorandum inte 
gjort några större investeringar. Bolaget har inte några pågående eller 
fram�da investeringsåtaganden som det har gjorts klara åtaganden om.

Kassaflöde
Nivån på intäkterna är for�arande låg, vilket innebär a� kassaflödet från 
den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital är nega�vt 
för 2010-2008 samt 2011. Kassaflödet före förändring av rörelsekapital 
under 2011 uppgick �ll -821 tkr och förklaras av ökat nega�vt kassaflöde 
dels från amortering av det lån härrörande från förvärven 2011 och 2010 
samt ökade kostnader för årsavgi�er för immateriella rä�gheter. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under 2011 �ll 
-2 967 tkr varav -12 tkr och är investeringar i immateriella rä�gheter 
och resterande förvärv av fas�ghet. År 2010 uppgick kassaflödet 
från investeringsverksamheten �ll -1 602 tkr och härrör förvärvet av 
immateriella rä�gheter. Under 2009 och 2008 uppgick kassaflödet från 
investeringsverksamheten �ll -23 tkr respek�ve -5 tkr och är investeringar 
i immateriella rä�gheter. 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under 2011 �ll 
2 624 tkr och härrör från den nyemission som bolaget genomförde 
i oktober 2011 samt amortering av lån i samband med  ovan nämnda 
förvärv. År 2010 uppgick kassaflödet från finansieringsverksamheten �ll 
2 554 tkr och härrör från den nyemission med företräde för ak�eägarna 
som bolaget genomförde under okt-nov 2010 samt från långfris�gt lån 
från European Ins�tute of Science AB som uppkom i samband med ovan 
nämnda förvärv. Under 2009 och 2008 uppgick kassaflödet från finansie
ringsverksamheten �ll -8 tkr respek�ve -16 tkr, vilket är amorteringar på 
e� �digare projektlån från ALMI företagspartner. Lånet slutamorterades 
under 2009.

Under 2011 uppgick kassaflödet �ll -1 106 tkr. Det ökade nega�va 
kassaflödet förklaras främst av a� Bolaget investerade i en fas�ghet. År 
2010 var årets kassaflöde posi�vt på grund av nyemission och uppgick �ll 
902 tkr. Kassaflödet år 2008 och 2009 uppgick �ll -26 tkr respek�ve -83 
tkr. Det ökade nega�va kassaflödet för år 2009 förklaras av a� bolaget 
investerade i e� formsprutningsverktyg för höljen �ll Bolagets produkt 
CoolHeater. 

Utdelning
Någon utdelning per ak�e har inte ägt rum.

Finansiering och finansiell ställning
Bolagets verksamhet finansieras i sin helhet genom riskkapital. 
Implementa Hebe har genomfört nyemissioner, se tabell sid 17, under 
perioden 2000 �ll 2010, vilka sammanlagt �llfört bolaget drygt 6.2 
miljoner kronor före emissionskostnader. 
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Definition av nyckeltal:
Resultat per aktie 
Rörelseresultat dividerat med antalet aktier per årsskiftet.

Utdelning per aktie 
Utdelning dividerat med antalet aktier per årsskiftet.

Eget kapital per aktie 
Eget kapital samt minoritetsintressen dividerat med antalet aktier i 
marknaden per årsskiftet.

Kassaflöde per aktie 
Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med antal aktier i 
marknaden per årsskiftet.

Räntabilitet på totalt kapital         
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i förhållande till totalt 
eget kapital uttryckt i %.

Räntabilitet på justerat eget kapital 
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i förhållande till just-
erat eget kapital uttryckt i %.

Soliditet 
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt 
(28%) i förhållande till balansomslutningen.

Finansiell översikt med kommentarer - forts

Implementa Hebe AB är for�arande i e� �digt skede med avseende på 
försäljning och har med undantag för verksamhetsåret 2005 under hela 
sin livslängd uppvisat nega�vt resultat. Rörelseresulta�örsämringarna 
från -100 tkr (år 2009) �ll -196 tkr (år 2010) och -1 037 tkr (2011) förkla-
ras främst av ökade avskrivningar samt räntor från lån för förvärvad fast-
ighet under 2011 samt förvärv av patent under Q3 2010 samt av ökade 
kostnader från och med 2010 för årsavgi�er för immateriella rä�gheter 
samt personalkostnader. För åren 2008, 2007 samt 2006 låg rörelseresul-
tatet rela�vt konstant och uppgick �ll -101, -69 respek�ve -157 tkr. 

Av den nuvarande skuldsä�ningen per 2011-12-31 är kor�ris�ga skulder 
om 412 tkr räntebärande. De kor�ris�ga skulderna är årlig amortering 
för förvärv av fas�ghet 2011 samt förvärv av magne�smbaserade patent 
och produkter år 2010, leverantörsskulder, upplupna kostnader, sociala 
kostnader, personalens källska� och semesterlöner. Ne�oskuldsä�ningen 
uppgår per 2011-12-31 �ll 2 949 tkr.

Nyemissionslikviden om högst 8 589 990 kr före emissionskostnader, vilka 
uppska�as �ll ca 200 tkr, skall användas för a� förstärka bolagets finansiella 
ställning inför en expansion av verksamheten, innefa�ande utökning av 
bolagets produktpor�ölj med nya produkter, marknadsföring av dessa, 
a� så snart det är möjligt notera bolaget på en lämplig marknadsplats 
samt för uppbyggnad av en buffert för a� långsik�gt säkerställa bolagets 
�llgång �ll rörelsekapital för vidare expansion av verksamheten, ini�alt 
genom byggna�on på den förvärvade fas�gheten. 

Rörelsekapital
Styrelsen bedömer a� Bolagets befintliga rörelsekapital inte är �llräckligt 
för de aktuella behoven de kommande 12 månaderna. Det befintliga 
rörelsekapitalet är �llräckligt för a� täcka de aktuella behoven �ll 
och med första kvartalet 2012. Styrelsen bedömer a� bolaget e�er 
genomförd nyemission, förutsa� a� den fulltecknas, kommer a� förfoga 
över �llräckligt med kapital för a� kunna bedriva verksamheten de 
kommande 12 månaderna.

För det fall nyemissionen inte ger �llräckligt rörelsekapital riskerar brist 
på rörelsekapital uppkomma i slutet av första kvartalet 2012 och då kan 
inte uteslutas a� lånebehov kan komma a� föreligga eller a� y�erligare 
nyemissioner kan komma a� genomföras för a� säkerställa den fortsa�a 
utvecklingen. Om lån inte kan fås eller emissioner kan genomföras 
kommer bolagets utvecklingstakt a� minskas. 

För den närmaste tolvmånadersperioden beräknas rörelsekapitalbehovet 
uppgå �ll ca 1 500 tkr. Utgi�erna fördelar sig på opera�va kostnader, vilka 
uppska�as �ll 750 tkr, amorteringsavgi�er för övertagna licenser samt 
patentkostnader som uppska�as �ll ca 500 tkr, �llverkningskostnader 
som uppska�as �ll ca 150 tkr samt övrigt uppska�at �ll 100 tkr. 

Rörelsekapitalbehovet för den närmaste tvåårsperioden uppska�as �ll 
ca 7 400 tkr, där de största kostnadsposterna uppska�as �ll investering i 
fas�ghet (4 200 tkr) opera�va kostnader (1 500 tkr), övertagna licenser 
och patent (1 000 tkr), �llverkningskostnader (400 tkr) samt övrigt (300 
tkr). För a� långsik�gt säkerställa bolagets utveckling och expansion är 
målsä�ningen även uppbyggnad av en buffert på 1 000 tkr.

Ersä�ningar och förmåner
Till styrelsens ordförande Margareta Kriz (�digare Pené) samt ledamot 
och �llika VD Margareta Krook utgick inget styrelsearvode under 2010 
och 2011. Till styrelsens ordförande Dario Kriz samt ledamot och 
�llika VD Margareta Kriz under åren 2008-2009 utgick inget arvode. 
Till ledamoten Gert Ranehill har utgå� 5 tkr 2011 samt årligen 3 tkr i 
styrelsearvode under 2008-2010 i enlighet med årsstämmans beslut. Till 
styrelseledamoten Arne Jakobsson har utgå� 0 kr under 2011.

Under verksamhetsåret 2008-2011 fanns inga ledande befa�ningshavare 
utöver verkställande direktören. Under 2011 har �ll verkställande 
direktören (Margareta Krook) utbetalats 428 tkr i grundlön, 26 tkr 
i pensionskostnad, 0 kr i övriga förmåner samt 0 kr i övrig ersä�ning. 
Under 2010 har �ll verkställande direktören (Margareta Krook) utbetalats 
75 tkr i grundlön, 4 tkr i pensionskostnader, 0 kr i övriga förmåner samt 
0 kr i övrig ersä�ning. Under åren 2008 �ll 2010 har �ll verkställande 
direktören (Margareta Pené) utbetalats 0 kr i grundlön, 0 kr i pension, 0 
kr i övriga förmåner och 0 kr i övrig ersä�ning. Inga övriga förmåner har 
utgå�. Inga belopp för pensioner eller liknande förmåner finns avsa�a/
förväntas upplupna vid avträdande av tjänst.

Inga bindande avtal avseende konsul�jänster finns för någon 
styrelsemedlem eller någon i ledningsgruppen. Verkställande direktören 
har en uppsägnings�d på 4 månader vid egen uppsägning. Vid 
uppsägning från företagets sida gäller en uppsägnings�d om 4 månader. 
Inga finansiella instrument har använts som ersä�ning �ll styrelse och 
ledande befa�ningshavare. 

Ekonomisk rapportering 2012

Årsredovisning 2011 - 8 mars 2012
Årsstämma 2012 - 29 mars 2012
Delårsrapport Q1 - 20 april 2012
Halvårsrapport Q2 - 13 juli 2012
Delårsrapport Q3 - 19 oktober 2012
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Styrelse

Margareta Kriz (�digare Pené)
Ordförande

Invald år 2004. Född 1967. Hennes specialkun-
skaper ligger inom området ekonomi och redo-
visning. Arbetar som ekonomichef i börsbola-
get LifeAssays AB. Hon var VD för Implementa 
Hebe AB 2004-2010. Har följande styrelseupp-
drag: Biotech-IgG AB (ledamot sedan 2003), 

Biotech-IgG A/S (ledamot sedan 2009). Avslutade uppdrag: H2CWARE 
AB (ledamot 2004-2005), European Ins�tute of Science AB (ledamot 
1999-2011). Innehar med familj 167 327 ak�er av serie A samt 496 
084 ak�er av serie B i Implementa Hebe AB samt via bolag, European 
Ins�tute of Science AB, y�erligare 9 165 ak�er av serie A och 37 853 
ak�er av serie B. 

Margareta Krook
Styrelseledamot och VD  

Invald år 2010. Född 1967. Teknologie doktor 
Lunds Tekniska Högskola 1998. Civilingen-
jörsexamen i kemiteknik från Lunds Tekniska 
Högskola 1993. Har flerårig erfarenhet av före-
tagsledning. Har arbetat med teknik, företags-
ledning samt affärsutveckling i Ak�eTorget no-

terade Biotech-IgG AB där hon var VD från 2003-2010 samt koncernchef 
2009-2010. Har e� �otal vetenskapliga publika�oner samt två patent. 
Har följande styrelseuppdrag: Biotech-IgG AB (ledamot sedan 2002, 
ordförande sedan 2011), Biotech-IgG A/S (ordförande sedan 2009), 
Biotech-IgG (UK) Ltd (ordförande sedan 2009) och ScienceHouse Lund 
AB (ledamot 2011). Innehar 833 609 ak�er av serie A samt 3 330 ak�er 
av serie B i Implementa Hebe AB.

Arne Jakobsson
Styrelseledamot

Invald år 2011. Arne Jakobsson är född 1945. 
Disputerade 1980 (Lunds Universitet). Har 
6 publicerade vetenskapliga ar�klar. Har 
arbetat som distriktsläkare under 25 år. Var 
verksamhetschef vid Vårdcentralen Södertull 
under perioden 2000-2008. Styrelseuppdrag: 

ScienceHouse Lund AB (ledamot 2011). Avslutade uppdrag: LifeAssays 
AB (2002-2010, ordförande 2003-2010). Arne Jakobsson är oberoende 
från de större ak�eägarna i Implementa Hebe AB. Innehar 0 ak�er i 
Implementa Hebe AB. 

Styrelse, Ledande befattningshavare och Revisorer

Ledande befattningshavare  

Dr Margareta Krook, VD (i övrigt se vänster).

Revisorer

Åke Nilsson, ordinarie revisor
Invald 2009. Född 1951. Auktoriserad revisor
Åke Nilsson Revisionsbyrå AB (med säte i Kris�anstad). 
Innehar inga ak�er i Implementa Hebe AB. 
Kontorsadress: Egehålsvägen 4, 291 92 Kris�anstad.

Eva Axelsson, revisorssuppleant
Invald 2009. Född 1955. Auktoriserad revisor och medlem i Revisors-
samfundet. Eva Axelsson Revisionsbyrå AB (med säte i Kris�anstad). 
Innehar inga ak�er i Implementa Hebe AB. 
Kontorsadress: Fabriksgatan 4B, 291 92 Kris�anstad 

Potentiella intressekonflikter och övrig information:

Margareta Kriz behandlas som jävig i styrelsen i frågor som rör 
Bolagets rela�on med European Ins�tute of Science AB, LifeAssays 
AB, Dario Kriz och Biotech-IgG AB. Margareta Kriz och Dario Kriz 
är syskon. Dario Kriz och Kirs�n Kriz är gi�a. I övrigt förekommer 
inte några familjeband. Vidare behandlas Margareta Krook som 
jävig i styrelsen i frågor som rör Bolagets rela�on �ll Biotech-IgG 
AB. I övrigt har ingen av ovan nämnda styrelseledamöter eller VD 
någon eller några poten�ella intressekonflikter med Bolaget där 
privata intressen kan stå i strid med Bolagets.

Ingen av styrelseledamöterna, de ledande befa�ningshavarna 
eller bolagets revisor har - vare sig själva, via bolag eller närstående 
- ha� någon direkt eller indirekt delak�ghet i affärstransak�on, 
som var eller är ovanlig �ll sin karaktär under nuvarande eller 
föregående verksamhetsår. Bolaget har inte lämnat lån, garan�er 
eller borgensförbindelser �ll förmån för styrelseledamöterna, de 
ledande befa�ningshavarna eller Bolagets revisor. Bolaget har 
ej slu�t några avtal med medlemmar ur förvaltnings-, lednings- 
eller kontrollorgan om förmåner e�er det a� uppdraget har 
avslutats. 

Upplysning i enlighet med gällande memorandumregler 
rörande den senaste femårsperioden: Ingen av ovan nämnda 
styrelseledamöter, ledande befa�ningshavare eller VD har dömts 
i bedrägerirelaterade mål; varit inblandade i konkurs, likvida�on 
eller konkursförvaltning i egenskap av styrelseledamot eller 
VD; få� anklagelser och/eller sank�oner mot person och om 
personen har förbjudits av domstol a� ingå som medlem av en 
emi�ents förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från 
a� ha ledande eller övergripande funk�oner hos en emi�ent.

Under perioden 2011 har 8 protokollförda styrelsemöten hållits varvid ledamöterna har varit närvarande i genomsni� 100%. Av styrelseleda-
möterna (se styrelsens sammansä�ning nedan) omvaldes Margareta Kriz (�digare Pené), Margareta Krook och Gert Ranehill på årsstämman 
den 20 maj 2011 . Vid det kons�tuerande styrelsemötet e�er årsstämman utsågs Margareta Krook �ll ny VD. Gert Ranehill har under september 
2011 avgå� ur styrelsen och ledamoten Arne Jakobsson har valts in som ny styrelseledamot på den extra bolagsstämman 30 september 2011. 
Styrelseledamöternas förordnande löper fram �ll och med utgången av årsstämma 2012.  Styrelseledamöterna har alla följande kontorsadress: 
Implementa Hebe AB, c/o European Ins�tute of Science AB, Scheelevägen 19F:2, 223 70 LUND.
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VD har ordet

2011 – året då försäljningen kommit igång
Det är med glädje jag kan konstatera a� 
försäljningen av CoolHeater® under 2011 
har kommit igång på allvar, främst på den 
svenska marknaden. Totalt under året har 
18 CoolHeater® instrument sålts. Extra roligt 
är a� kunna meddela a� enbart i december 
såldes 6 stycken CoolHeater® på den svenska 
marknaden, vilket är e� försäljningsrekord som 
vi förstås arbetar med a� slå så snart det går! 

Resultatet för 2011 uppgick �ll -1 037 tkr (-417 tkr) med en omsä�ning 
på 331 tkr (53 tkr), varav Q4 utgör 132 tkr (53 tkr). Resultatnedgången 
beror i första hand på ökade kostnader för årsavgi�er för under 
föregående år förvärvade patent, avskrivningar samt personalkostnader. 
Omsä�ningen är huvudsakligen genererad från konsultverksamheten, 
som i dagsläget innefa�ar uppdrag inom bolagsstyrning och 
kapitalanskaffning samt support i immateriella rä�gheter. 

Under 2011 har även hyresintäkter från den förvärvade fas�gheten 
börjat bidra �ll omsä�ningen och en ökning av sådana intäkter förväntas 
under 2012. Implementas plan är a� snarast börja marknadsföra 
CoolHeater® interna�onellt genom expansion av distributörsnätverket. 
I dagsläget pågår en sonderande marknadsundersökning �llsammans 
med en poten�ell distributör i Norge. E�er de nordiska länderna 
är avsikten a� successivt utöka distributörsnätverket allt vidare 
interna�onellt. 

Marknadsföring av Implementas MFG-1000 samt magne�ska 
pep�dnanopar�klar har inle�s e�er a� fokus �digare helt legat på 
CoolHeater®. MFG-1000 är e� magne�ältsalstrande instrument lämpat 
inom t ex cancerforskning. Forskare i Sydkorea har med liknande 
utrustning t ex visat a� när cancerceller �llsammans med inbundna 
nanopar�klar av metalloxid utsä�s för e� starkt växlande magne�ält 
blir par�klarna så heta a� cancercellerna dör och tumören bränns bort. 
Magne�ältet skadar inte musen (Forskning och Framsteg, 7/2011). 
Implementa förhandlar i dagsläget med en kinesisk distributör om 
försäljning av MFG-1000 på den kinesiska marknaden. 

U�all av nyemission möjliggjorde fas�ghetsförvärv
Emissionen under Q4 2011 förstärkte bolagets kassa med 1.4 Mkr före 
emissionskostnader, vilket gav möjlighet �ll start av e� ny� affärsprojekt 
där bolaget som första steg 2011-11-08  förvärvade en egen fas�ghet för 
2.8 Mkr. Fas�gheten ligger på det expansiva Brunnshögsområdet i Lund 
nära MAX Lab IV och ESS-anläggningarna, vilka skall vara färdigställda 
år 2015 respek�ve år 2019. Enligt den värdering av fas�gheten som 
gjorts av en extern part bedöms utvecklingen av området som mycket 
god och e�erfrågan av mark inom området är stor. De�a innebär 
ini�alt a� verksamheten kan bedrivas i egna lokaler samt skapar på 
sikt möjlighet �ll y�erligare inkomstkällor som hyresintäkter och nya 
affärsmöjligheter. 

Visionen inom affärsprojektet innefa�ar skapandet av e� entreprenöri-
ellt innova�onshus för �llväxtbolag, främst inom LifeScience- och Bi-
oTek-områdena, där dessa bolag in-house kan få �llgång �ll Implemen-
tas kompetens och kontaktnät inom teknisk entreprenörsverksamhet, 
affärsutveckling och bolagsstyrning. 

2012 – nya tag och nya möjligheter
Målsä�ningen är a� 2012 planera och söka bygglov samt a� inom en 
tvåårsperiod påbörja byggandet av ovan nämnda innova�onshus, givet a� 
finansiering i �llräcklig utsträckning kan erhållas. Y�erligare målsä�ningar 
innefa�ar förstås också ökad försäljning och expansion av produktpor�öljen 
så a� posi�vt kassaflöde kan uppnås samt, då det är strategiskt fördelak�gt, 
även en notering av Implementas ak�e. För genomförandet av de�a 
krävs y�erligare resurser varför styrelsen beslutade om nyemission med 
företräde för ak�eägarna 1-15 februari 2012.

Följ gärna bolagets ak�viteter på vår hemsida 
www.implementa.se. Där finner du även våra finansiella rapporter 
samt pressreleaser. Vill du sända e� meddelande går det utmärkt på 
info@implementa.se

Jag välkomnar härmed alla gamla ak�eägare och nya intressenter a� 
teckna sig i denna företrädesemission. 

Januari 2012  Margareta Krook
   Tekn Dr, VD

Byggandet av 
MAX Lab IV på 
Brunnshögsområdet i 
Lund pågår med stor 
intensitet.



17

Emissionsmemorandum 2012 Implementa Hebe AB

Aktiekapitalets utveckling
År Förändring  Antal ak�er  Kvot- Ökning av   Totalt antal  Totalt ak�e- Emissions-                 Volym
     värde  ak�ekapital  ak�er   kapital (kr) kurs (kr)  (tkr)

2000  Bolagsbildning  ---  0,10 ---  1 000 000   100 000  ---  100
2000  Nyemission  430 000   0,10  43 000   1 430 000  143 000  1,50   645
2001  Nyemission  200 000   0,10  20 000   1 630 000  163 000  3,00   600
2002  Nyemission  109 600   0,10 10 960  1 739 600  173 960  3,00   329
2002 Fondemission  0  0,30  347 920   1 739 600  521 880  ---  ---
2002 Nyemission  109 500  0,30  32 850   1 849 100  554 730  8,00   876
2004 Nedskrivning  0   0,06  -443 784   1 849 100   110 946  ---  ---
2004  Nyemission  3 698 200   0,06  221 892  5 547 300  332 838  endast företräde 222
2005 Nyemission 1 386 825  0,06 83 209,50  6 934 125  416 047,50 endast företräde 83
2005 Nyemission 1 733 531  0,06 104 011,86 8 667 656  520 059,36 endast företräde 104
2006 Nyemission 330 000  0,06 19 800,00  8 997 656  539 859,36 1,23   406
2010 Nyemission 766 641  0,06 45 988,46  9 764 297  585 858,06 2,00                  1 533
2011 Nyemission 543 691  0,06 32 621  10 307 988 618 479.52 2,50                  1 359
2012* Nyemission 3 435 996  0,06 206 159,74 13 743 984 824 638,76 2,50                  8 590
*Vid fulltecknad nyeimssion

Aktieägare (per den 31 december 2011)
  A-ak�er  B-ak�er Röster  Kapital
 (antal) (antal) (%) (%)

Margareta Krook 833 609 3 330 18.9 8.1
Daniel Krasovec 367 625 39 521 8.4 4.0
Dario Kriz med familj* 252 093 1 091 724 8.2 13.0
Göran Bauge 236 000 253 200 5.9 4.7 
Margareta Kriz (�digare Pené) med familj* 167 327 496 084 4.9  6.4 
Övriga ak�eägare (ca 1660 st där varje  1 893 346 4 674 129 53.7 63.8
enskild ak�eägare innehar <3% av röster/kapital)   
SUMMA 3 750 000 6 557 988 100.0  100.0
* Dario Kriz och Margareta Kriz är syskon. 

Aktien och ägarna

Implementa Hebe AB hade 1 666 ak�eägare per den 31 december 2011 
med följande fördelning av innehavet 1-19 999 ak�er (1 305 ägare), 20 
000-199 999 (42 ägare). 200 000-499 999 (1 ägare) samt >500 000 (4 
ägare). Se även tabell nedan.

Enligt bolagsordningen kan ak�er av två slag utges, A-ak�er och B-ak�er. 
En A-ak�e har �o röster och en B-ak�e en röst. Varje ak�e har lika rä� 
�ll Bolagets �llgångar och vinst. Vid stämma får varje röstberä�gad 
rösta för fulla antalet av honom/henne ägda och företrädda ak�er utan 
begränsningar i rösträ�en. 

Varje ak�e medför lika rä� �ll vinstutdelning och �ll eventuellt översko� 
i likvida�on. På årsstämma eller extra bolagsstämma kan beslut fa�as 
om vinstdelning, vilken normalt utbetalas som e� kontantbelopp per 
ak�e men kan även avse något annat än pengar. Avstämningsdagen för 
rä�en a� erhålla utdelning får inte infalla senare än dagen före nästa 
årsstämma. I det fall någon ak�eägare inte kan nås genom Euroclear 
Sweden kvarstår dennes fordran på utdelningbeloppet mot bolaget 
och begränsas endast genom regler om preskrip�on. Vid preskrip�on 
�llfaller utdelningsbeloppet bolaget. Det föreligger inga restrik�oner 
för utdelning eller särskilda förfaranden för ak�eägare bosa�a utanför 
Sverige och utbetalning sker via Euroclear Sweden på samma sä� som 
för ak�eägare bosa�a i Sverige. 

För ak�eägare som inte är ska�erä�sligt hemmahörande i Sverige 
utgår dock normal svensk kupongska� (se s. 24 “Ska�efrågor”).

Ak�ekapitalet i Implementa Hebe AB uppgick per den 31 december 2011 
�ll 618 479 kronor. Antalet ak�er i Bolaget uppgick per den 31 december 
2011 �ll 3 750 000 ak�er av serie A (ISIN-kod SE0000689960)  samt 6 557 
988 ak�er av serie B (ISIN kod SE0000689978), totalt 10 307 988 ak�er. 

Vid fullteckning av förestående företrädesemission kommer antalet 
ak�er a� öka från 10 307 988 stycken (3 750 000 ak�er av serie A samt 
6 557 988 ak�er av serie B) �ll 13 743 984 stycken (3 750 000 ak�er 
av serie A samt 9 993 984 ak�er av serie B). Ak�ekapitalet kommer a� 
öka med 206 159,76 kr �ll 824 638,76 kr. De nyemi�erade ak�erna 
kommer vid fullteckning a� motsvara 7,8 % av röster och 33 % av 
kapital. För de ak�eägare som avstår a� teckna i den föreliggande 
nyemissionen uppstår vid fullteckning en utspädningseffekt om totalt 
3 435 996 ak�er av serie B motsvarande 33 % av kapital och 7,8 % av 
röster i Implementa Hebe AB e�er nyemissionen.

Årsstämman den 20 maj 2011 fa�ade beslut om a� ge bemyndigande 
�ll styrelsen a� genomföra nyemission med företräde för ak�eägarna 
med ökning av ak�ekapitalet med högst 300 000 kr genom utgivande 
av högst 5 000 000 ak�er vid e� eller flera �llfällen fram �ll �den för 
årsstämma 2012.
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Försäljning och marknadsföring

Implementas intäkter genereras i dagsläget dels genom försäljning av laboratorieprodukter för LifeScience och Biotech områdena, dels genom 
konsul�jänster (se sid 20). Bolagets första produkt, CoolHeater® har under 2011 börjat generera intäkter. Genom förvärv under 2010 av fär-
diga produkter och patent för magne�ältsalstring samt magne�ska pep�dnanopar�klar har Implementa Hebe skapat förutsä�ningar för ökad 
försäljning samt y�erligare möjlligheter �ll samarbeten och tekniklicensiering med externa partners. Bolaget planerar en fortsa� utökning av 
produktsor�mentet med fler egna kundorienterade produkter och affärsprojekt. 

CoolHeater
Tendenser
CoolHeater® är e� laboratorieinstrument för omrörning och konstant-
hållande av lösningars temperatur i laboratorieskala (se sid 19 för mer 
detaljerad informa�on). CoolHeater® har under 2011 börjat generera 
intäkter genom de försäljningskanaler som håller på a� arbetas upp. 
Prisbilden för CoolHeater® ligger på nivån 5 tkr och bedöms stabil. 

Under våren 2011 tecknades e� avtal med BergmanLabora AB* för 
distribu�on av CoolHeater® på den svenska marknaden. Avtalet innebär 
försäljning av minimum 30 enheter inom en tolvmånadersperiod. 
Avtalet löper på 2 år och förlängs däre�er automa�skt 1 år i taget. 
Marknadsintroduk�on av CoolHeater® OEM på den svenska marknaden 
pågår och har redan resulterat i försäljning av 15 enheter. OEM innebär 
i prak�ken a� Implementa �llverkar omrörarna med en frontpanel 
med BergmanLaboras logotyp. Implementa har under september 2011 
även börjat leverera CoolHeater® interna�onellt genom a� y�erligare 
3 CoolHeater® har sålts på den övriga nordiska marknaden. De kunder 
som köpt �digare versioner av CoolHeater® har erbjudits a� byta ut 
dessa mot den nya versionen, vilket har mo�agits posi�vt och de 
gamla instrumenten har successivt börjat ersä�as. 

Marknadsbearbetning
Implementa har �llsammans med BergmanLabora lagt upp en plan 
för fortsa�a marknadsak�viteter för CoolHeater® på den svenska 
marknaden. Dessa ak�viteter innefa�ar bland annat utställningar, 
kundkontakter genom besök och utskick. Det är vidare Implementas 
plan a� så snart det är möljligt börja marknadsföra CoolHeater® 
interna�onellt genom expansion av distributörsnätverket, i första 
hand inom de nordiska länderna och däre�er vidare interna�onellt.  
Marknadsbearbetning kommer ini�alt a� skötas av VD och styrelse 
genom kontakter med lämpliga distributörer och däre�er successivt 
tas över av respek�ve distributör. 

Produk�on
Den op�mering som ske� från �digare versioner av CoolHeater® i form 
av sänkta produk�ons- och materialkostnader har väsentligt förbä�rat 
marginalerna vid �llverkning av produkten. Implementa arbetar 
kon�nuerligt med a� förbä�ra marginalerna för produkten med 
bibehållen kvalitet. Bolaget har investerat i e� formsprutningsverktyg 
för produk�on av höljet �ll produkten och i en första omgång har 
150 höljen �llverkats. Slutmonteringen sker idag in-house med 
delkomponenter från underleverantörer samt inköpta komponenter 
från olika delar i världen. Bolaget arbetar e�er principen a� inte 
binda större lager av produkter. Produk�onskapaciteten inom bolaget 
är i dagsläget beräknad �ll 150 instrument per år med nuvarande 
organisa�on. Vid ökade produk�onsvolymer avser bolaget lägga ut 
produk�onen �ll en ISO-cer�fierad samarbetspartner. 

MFG - 1000/peptidnanopartiklar
Tendenser
Marknadsaföring av Implementas MFG-1000 (se sid 20) samt 
magne�ska pep�dnanopar�klar (se sid 21) har ini�erats e�er a� fokus 
�digare helt legat på CoolHeater®. Två instrument har �digare blivit 
sålda �ll kunder som arbetar med medicinsk forskning. Prisbilden för 
MFG-1000 ligger på nivån 50 tkr och bedöms stabil. 

Varje sålt instrument förväntas generera återkommande försäljning 
av magne�ska nanopar�klar, se vidare sid 21. E� antal olika företag 
arbetar idag med utveckling och försäljning av magnetpar�klar. 
Exempel på sådana bolag är Dynal (NO), Genovis (SE), Spherotech (US), 
Chemicell (D), Miltenyi Tec (D), m fl. Y�erligare möjligheter �ll intäkter 
från MFG-1000 är OEM-avtal och licencer med något av den här typen 
av bolag.

Marknadsbearbetning
I samband med förvärvet av patent och produkter för magne�ältsalstring 
och pep�dnanopar�klar övertog bolaget även e� icke-exklusivt 
distribu�onsavtal med Ocean Nano Tech (USA) för den amerikanska 
marknaden. I slutet av maj 2010 visades produkten på en interna�onell 
konferens (The 8th Interna�onal Conference on the Scien�fic and 
Clinical Applica�ons of Magne�c Carriers) som hölls i Tyskland, vilket 
gav e� �otal intressenter, vilka håller på a� följas upp. I slutet av 2011 
har diskussioner inle�s med en kinesisk distributör för distribu�on av 
MFG-1000 på den kinesiska marknaden.

Implementas strategi är a� utöka antalet intressenter för MFG-1000 
dels genom direkt kontakt med forskargrupper för skapande av 
referensmaterial och applika�oner, genom deltagande i vetenskapliga 
konferenser och vidare genom e� utökat nät av lämpliga distributörer 
enligt samma strategi som för CoolHeater® så a� även dessa produkter 
kan börja generera intäkter. E� ökat antal användare av MFG-1000 
förväntas bana väg för en kon�nuerlig e�erförsäljning av bolagets 
pep�dnanopar�klar.

Produk�on
Implementa förfogar i dagsläget över e� lager av 7 MFG-1000 instrument 
genom förvärvet 2010.  Vid ökade produk�onsvolymer avser bolaget 
lägga ut produk�onen �ll en ISO-cer�fierad samarbetspartner.

*BergmanLabora AB är en av Sveriges ledande leverantörer �ll den svenska laboratorie- och renrumsmarknaden med huvudkontor i Danderyd och filialer i Göteborg och Gävle. BergmanLa-
bora AB marknadsför och säljer laboratorieutrustning, förbrukningsprodukter �ll lab och renrum samt servicetjänster �ll forskning, industri, universitet och högskolor. BergmanLabora AB ingår 
i Addtech AB, noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Systerbolag inom Addtech Life Science forskning är Mikro Kemi AB. PLD Finland, Holm & Halby i Danmark och Bergman AS i Norge.
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Produkter 

CoolHeater®

Bolagets första produkt är en uppfinning, patentskyddad i Sverige och USA, samt 
varumärkesskyddad inom EU (se under rubrik “Immateriella rä�gheter, sid 23), för 
magnetomrörning och konstanthållande av lösningars temperatur i laboratorieskala. Den 
har utvecklats i olika steg �ll nuvarande produktlinjen värme- och kylmagnetomröraren 
CoolHeater®. CoolHeater® är speciellt lämpad för laboratoriearbete som exempelvis:

• omröring och temperering av känsliga substanser som 
   t ex enzymer, proteiner och an�kroppar
• omkristallisa�on 
• lång�dsreak�oner vid konstant temperatur  
• förvaring av värmekänsliga substanser
• organisk syntes i mikroskala 
• dialys i kyla direkt på laboratoriebänken.

Kylning åstadkoms i laboratorier vanligen med t ex va�enbad, is och �llfällig förvaring 
i kylskåp eller kylrum, vilka alla innebär en extra arbetsinsats och planering. Bolagets 
produkt erbjuder kunden e� effek�vt hjälpmedel a� lösa de�a problem genom a� 
temperering kan åstadkommas direkt på laboratoriebänken. 

CoolHeater® är CE-märkt enligt direk�vet 2004/108/EC (�digare 89/336/EEC)* och 
uppfyller således EUs normer. De�a direk�v föreskriver a� elektriska och elektroniska 
apparater ska vara så u�örda a� de inte kan alstra eller bidra �ll elektromagne�sk 
emission som övers�ger en nivå som �llåter radio- och teleutrustning och annan 
utrustning a� fungera som avse�, och deras funk�on inte i oacceptabel utsträckning 
försämras av de elektromagne�ska störningar som normalt förekommer i den miljö 
där de är avsedda a� användas (Electromagne�c Compa�bility Emissions), EN 61326-
1: 2006 samt EN 61326-2-3:2006, vilket gör a� CoolHeater® kan säljas interna�onellt, 
framförallt inom EU. För USA-marknaden krävs y�erligare märkning i form av den 
amerikanska motsvarigheten �ll CE-märkning, vilken endast skiljer sig mycket lite från 
den europeiska.

Instrumentet består av e� plasthölje, panel, kretskort med elektriska komponenter, 
mjukvara, omrörarmotor, fläkt, kyl- och värmegenerator samt nätaggregat. Alla delar 
inköps från lokala eller interna�onella underleverantörer. Leveranskapaciteten hos 
dessa underleverantörer övers�ger Bolagets nuvarande behov. 

Implementa utvecklar �llbehör �ll sina produkter e�er kundönskemål och 
marknadsbedömning. I dagsläget håller Implementa på a� ta fram �llbehör �ll 
CoolHeater® för temperering av fler än fem provbehållare samt en temperatursensor 
för direkt reglering av provvätskans temperatur. Den nuvarande CoolHeater®-
konstruk�onen kräver endast mindre anpassningar eller är redan förberedd för a� 
dessa �llbehör skall kunna implementeras och börja marknadsföras.

År 2001 erhöll CoolHeater®-
teknologin och Docent Dario 
Kriz (se sid 23) bronsmedalj på 
den interna�onella uppfinnar-
mässan i Geneve.
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Produkter - forts

MFG-1000 
Utrustning för medicinsk forskning

Inom delar av medicinsk forskning som t ex vid behandling av sjukdomar 
med magne�ska nanopar�klar (se även nästa sida) utny�jas instrument 
som kan generera starka alternerande magne�ält. Forskare  i Sydkorea 
har  �ll exempel visat a� man kan bekämpa cancertumörer i möss med 
magne�ska nanopar�klar av metalloxid, vilka har bioaffinitetsligander 
på sig som kan binda �ll cancercellerna. När cancerceller �llsammans 
med inbundna bioaffinitetsligandförsedda nanopar�klarna av 
metalloxid utsä�s för e� starkt växlande magne�ält blir de så heta a� 
cancercellerna dör och tumören bränns bort. Magne�ältet skadar inte 
musen (Forskning och Framsteg , 7/2011). 

Bolaget har under 2010 utökat sin produktpor�ölj genom förvärvet av 
e� ny� instrument (In Vitro Magne�c Field Generator MFG-1000) som 
är lämpat för kontrollerad magne�ältsexponering av provbehållare 
innehållande vävnader, celler eller biologiska vätskor �llsammans 
med magne�ska nanopar�klar. Instrumentet kan med fördel användas 
�llsammans med bolagets förvärvade pep�dnanopar�klar, se sid 21. 

MFG-1000 är CE-märkt enligt direk�vet 2004/108/EC (�digare 89/336/
EEC), se föregående sida (Electromagne�c Compa�bility Emissions), EN 
61326-1: 2006 samt EN 61326-2-3:2006, vilket gör a� MFG-1000 kan 
säljas interna�onellt inom Eu då det uppfyller EUs normer. För USA-
marknaden krävs y�erligare märkning, motsvarande den europeiska.

In Vitro Magne�c Field Generator MFG-1000 (magne�ältsgenerator för 
medicinsk forskning). Provbehållaren med magne�ska nanopar�klar 
och vävnader, celler (t ex cancerceller) eller andra biologiska molekyler 
appliceras i instrumentet enligt bilden och utsä�s för e� starkt växlande 
magne�ält som gör par�klarna heta, vilket påverkar vävnaden/cellen.

Konsultverksamhet

För e� litet bolag i �llväx�as är det inte all�d så lä� a� med begränsade resurser �llföra verksamheten nödvändig specialkompetens. 
Marknadsföring, finansiell rapportering, prototyp�llverkning och försäljning är exempel på sådana områden där specialkompetens behövs, men 
där det i det lilla �llväxtbolaget o�a inte finns resurser a� anställa eller engagera en partner fullt ut. Specialkompetens inom sådana områden 
finns i Implementa Hebe AB och denna �llgång står �ll dess förfogande genom konsultuppdrag �ll externa kunder. Konsultuppdragen innefa�ar 
i dagsläget dels uppdrag inom bolagsstyrning, kap�alanskaffning samt dels support i immateriella rä�gheter. Implementa Hebe AB planerar i 
fram�den a� utveckla de�a område genom skapandet av e� entreprenöriellt innova�onshus för bland annat �llväxtbolag, främst inom LifeScience- 
och BioTek-områdena, där dessa bolag in-house kan få �llgång �ll Implementas kompetens och kontaktnät inom teknisk entreprenörsverksamhet, 
affärsutveckling och bolagsstyrning.
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Magnetiska peptidnanopartiklar

Separa�on och igenkänning av olika biomolekyler e� av de vik�gaste 
och mest svårbemästrade områdena inom bioteknik. Kostnadseffek�va 
separa�ons- och igenkänningstekniker är en avgörande faktor inom 
industriell bioteknikproduk�on eller ru�ndiagnos�k. 

Biomagne�ska separa�ons- och igenkänningstekniker har visat 
sig alltmer vik�ga med en lång rad möjliga applika�onsområden. 
Magne�ska mikro- eller nanopar�klar kan enkelt och snabbt separeras 
om de utsä�s för e� magne�skt fält och kan användas �llsammans 
med bioaffinitetsligander, t ex an�kroppar, proteiner eller pep�der 
med hög igenkänningsförmåga �ll målmolekylen som kan vara e� 
annat protein, an�kroppar, celler, bakterier eller DNA/RNA. Den enkla 
och snabba provhanteringen är också en av de stora fördelarna med 
magne�ska separa�onstekniker. 

Sedan 1970-talet har olika forskargrupper försökt uppnå terapeu�ska 
effekter med s k hypertermi som är en metod som genom en lokal temp-
eraturförhöjning åstadkomma en selek�v celldöd med an�kroppar 
eller bioaffinitetsligander bundna �ll magne�ska nanopar�klar samt 
e� externt pålagt magne�ält. An�kropp-nanopar�kelns storlek har 
dock inneburit a� problem har uppstå� med ackumulering av dessa i 
lever samt vid passagen genom blodkärlväggarna då dessa använts för 
terapeu�ska försök i levande organismer. 

Målsökande magne�ska pep�dnanopar�klar för t ex cancer-
forskning eller separa�on av biomolekyler
Bolagets patentskyddade magne�ska pep�dnanopar�klar är storleks-
mässigt mindre än en an�kropp. Celligenkänning samt celleffekt sker 
genom korta, �ll magnetnanopar�keln ytbundna pep�dkedjor. Dessa 
är stabilare än an�kroppar, vilket är vik�gt då de, inom t ex hyperterm, 
lokalt utsä�s för höga magne�ältsinducerade temperaturer. 

Bolagets patentskyddade magne�ska pep�dnanopar�klar kan an-
vändas för olika LifeScience applika�oner, t ex hypertermi inom can-
cerforskning. De kan med fördel användas i kombina�on med instru-
mentet In Vitro Magne�c Field Generator MFG-1000, se föregående 
sida. Dessa pep�dnanopar�klar är avsedda för icke immunförsvars-
hämmande medicinska/terapeu�ska �llämpningar. De magne�ska 
pep�dnanopar�klarna kan även användas för separa�on av biomole-
kyler, se bilder över funk�onsprincip �ll höger på denna sida.

E�ersom terapeu�ska �llämpningar av de magne�ska pep�dnanopar-
�klarna kommer a� kräva godkännande från myndigheter, vilket är en 
resurs- och �dskrävande process, kommer de ini�alt a� marknadsföras 
som forskningskemikalier och kunna användas �llsammans med In Vi-
tro Magne�c Field Generator MFG-1000.

Bolaget har i dagsläget inte någon färdig magne�sk pep�dnanopar
�kelprodukt på marknaden. Däremot erbjuds redan idag sk ”nakna” 
magne�ska nanopar�klar där kunden själv har möjlighet a� koppla 
biologiska molekyler �ll magnetnanopar�kelns yta ute�er behov. 
Bolaget erbjuder dessutom magne�ska nanopar�klar där andra 
biologiska molekyler som an�kroppar och proteiner kopplats �ll ytan. 
Produkterna säljs som forskningskemikalier i vätskeform förpackade i 
därför lämpade glasbehållare.

Produkter - forts

Magne�sk pep�dnanopar�kel  
med Magnetpar�kel (röd) 
med infästa pep�der (orange)

Magne�sk pep�dnanopar�kel med 
pep�d som binder �ll biologisk mole-
kyl (grå), t ex e� protein, en cell eller 
en an�kropp.

Magne�ska pep�dnanopar�klar med 
bundna biologiska molekyler kan 
enkelt separeras från en lösning med 
olika biologiska molekyler genom e� 
pålagt magne�skt fält - t ex genererat 
genom en vanlig magnet

E� starkt växlande magne�skt fält (t 
ex genererat av Implementas produkt 
MFG-1000) får de magne�ska pep�d-
nanopar�klarnas temperatur a� öka 
och påverkar den bundna biologiska 
molekylen/cellen.
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Marknad och konkurrens

CoolHeater®

Bolaget undersökte år 2001 marknaden för CoolHeater® i Sverige, vissa 
övriga länder i Europa och i USA. Någon direkt konkurrerande produkt 
har ännu inte kunnat iden�fierats på den öppna marknaden enligt 
Bolagets egna undersökningar. E� bolag i USA håller enligt Bolagets 
e�erforskningar på a� utveckla alterna�va laboratorieinstrument med 
liknande kylteknik som CoolHeater® bygger på, dock har inte denna 
funk�on inkluderats i en magnetomrörare. Det största konkurrerande 
bolag som erbjuder magnetomrörare (dock endast med värmefunk�on) 
är Thermo Fisher Scien�fic (US). Övriga konkurrenter inkluderar bl a 
IKA Works (D), Yamato (JP) samt Sartorius (D). 

Enligt en anskaffad kommersiell marknadsöversikt (Market Brief: 
Hotplates, S�rrers & Shakers - Feb 2006, Strategic Direc�ons Interna�onal, 
Inc., Los Angeles, USA) såldes det globalt 65 000 omrörare (med och 
utan värmefunk�on) under 2005 med e� globalt marknadsvärde på 
34 MUSD. Enligt denna marknadsöversikt bedömdes den globala 
marknaden för omrörare stabil med en 1.9% årlig �llväxt fram �ll år 
2010. En vidare prognos om utvecklingen inom de närmaste åren är svår 
a� göra. En uppska�ning gjord i USA av en poten�ell samarbetspartner 
samt av Bolaget pekar på en världsmarknad för magnetomrörare med 
både kyl- och värmefunk�on runt 9 000 enheter per år (motsvarande en 
försäljning på 45 miljoner kronor vid e� enhetspris på 5 tkr).

Produkt Under 
utveckling

Marknads-
introduk�on

Försäljnings-
start

CoolHeater 2006-2010 2010-2011 2011

MFG - 1000
Målgruppen för MFG-1000 är forskare och läkare som arbetar med 
forskning inom området Magnetpar�kelterapi eller Hypertermi som 
är en metod a� genom en lokal temperaturförhöjning åstadkomma 
en selek�v celldöd med an�kroppar eller andra bioaffinitetsligander 
bundna �ll magne�ska nanopar�klar samt e� externt pålagt magne�ält. 
Bolaget uppska�ar antalet forskargrupper som arbetar med forskning 
kring magnetpar�kelterapi och hypertermi �ll mellan 50-100 stycken 
på global basis, vilket enligt Bolagets egna bedömningar skulle kunna 
innebära en marknad på 2.5-5 Mkr för MFG-1000 samt  förväntas 
generera en kon�nuerlig e�erförsäljning av Bolagets magne�ska 
pep�dnanopar�klar, se nedan, vilka kan användas �llsammans med 
MFG-1000. Enligt bolagets egna e�erforskningar existerar idag få 
kommersiella alterna�v �ll Implementas MFG-1000, varför en djupare 
marknadsbedömning är svår a� göra. 

Produkt Under 
utveckling

Marknads-
introduk�on

Försäljnings-
start

MFG 1000 2009-2010 2011 2012

Information från tredje man

Informa�on från tredje man ifråga har återgivits korrekt såvi� 
emi�enten kan känna �ll och försäkra genom jämförelse med 
annan informa�on som offentliggjorts av berörd tredje man. 
Inga uppgi�er har utelämnats på e� sä� som skulle göra den 
återgivna informa�onen felak�g eller missvisande.

Magnetiska peptidnanopartiklar
Huvudmålgruppen för dessa pep�dmodifierade magne�ska 
nanopar�klar är forskare och läkare som arbetar med forskning inom 
området Magnetpar�kelterapi eller Hypertermi. Bolagets patenterade 
magne�ska pep�dnanopar�klar skulle, om de visar sig ha de rä�a 
egenskaperna, poten�ellt kunna användas inom cancerbehandling 
eller som en ny typ av an�bio�ka i de fall målcellen är en bakterie. 
Bolaget upp ska�ar antalet forskargrupper som arbetar med forskning 
kring magnetpar�kelterapi och hypertermi �ll mellan 50-100 stycken 
på global basis. E� antal olika bolag arbetar i dagsläget med försäljning 
av magne�ska nanopar�klar. Exempel på sådana bolag är Dynal (NO), 
Genovis (SE), Spherotech (US), Chemicell (D), Miltenyi Tec (D), m fl. 

Produkt Under 
utveckling

Marknads-
introduk�on

Försäljnings-
start

Pep�dnanopar�klar 2012- 2012-2013 2013
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Immateriella rättigheter och Vetenskapligt råd

Immateriella rättigheter

Bolagets första produkt CoolHeater® är patentskyddad i 
Sverige. Produkten är varumärkesskyddad inom EU under 
varumärket CoolHeater®. Bolaget erhöll år 2003 e� amerikanskt 
patent för en vidareutveckling av teknologin. Under 2010 
förvärvades patent för magne�ältsalstring samt magne�ska 
pep�dnanopar�klar enligt nedan från European Ins�tute of 
Science AB (publ).

Förteckning över patent och pågående patentansökningar
CoolHeater®

1. Anordning för konstanthållning av lösningars temperatur i 
laboratorieskala.
 Beviljat patent: Sverige (nr 510 520) 
 Pågående ansökningar: Inga
 Sista gil�ghetsår: 2012

2. Device and method for performing a process in a process 
medium. 
 Beviljade patent: USA (nr 6,532,747)
 Pågående ansökningar: Finns inga
 Sista gil�ghetsår: 2022

 3. Magne�sk anordning för synkroniserad temperering
           Beviljade patent: Inga
           Pågående ansökningar: Sverige, inlämnad 2011.
  
Magne�ältsgenerering
 4. Instrument för alstring av växlande gradientmagne�ält.
 Beviljade patent: Sverige, Tyskland, Spanien, Frankrike,  
 Storbritannien, Italien, Korea och USA   
 Pågående ansökningar: Kanada och Japan 
 Sista gil�ghetsår: 2020   

Magne�ska pep�dnanopar�klar
5. Magne�skt påverkbar nanopar�kel innehållande   
synte�ska pep�der.  
 Beviljade patent: Sverige, Österrike, Belgien, Schweiz,  
 Cypern, Tyskland, Danmark, Spanien, Finland, Frankrike,  
 Storbritannien, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg,  
 Nederländerna och Portugal 
 Pågående ansökningar: Inga
 Sista gil�ghetsår: 2020

Förteckning över varumärken
 Varumärke: CoolHeater®

 Registrerat i:  EG (nr 2223162)
 Pågående ansökningar: Finns inga

Vetenskapligt råd

Bolaget har ins��at e� vetenskapligt råd, �ll vilket inga ersä�ningar ut-
går. Det vetenskapliga rådet fungerar som bollplank och är �llsammans 
med marknadsinforma�on från försäljningspartners mycket värdefullt 
då det gäller a� bedöma utvecklingsprojektens höjd och marknadspo-
ten�al. Rådet består i dagsläget av nedanstående medlemmar.

Docent Dario Kriz
Invald år 2010. Född 1965. Teknologie doktor 1994 
(Lunds Universitet), gästprofessor 1997-98 (Uni-
versity of Regensburg, Tyskland) samt docent 2004 
(Lunds Universitet). Företagsledare, entreprenör 
och uppfinnare sedan 1990. Grundare och VD för 
European Ins�tute of Science AB. Han är grundare 
av börsbolaget LifeAssays AB. Han är grundare och delägare i börsbo-
laget Chemel AB, sedermera Biotech-IgG AB, och var VD under åren 
1997-1999 samt 2002-2003. Avslutade styrelseuppdrag: H2CWARE AB 
(ledamot och ordförande 2004-2005), May Life Center AB (suppleant 
sedan 1998) samt Implementa Hebe AB (2000-2010), Chemel AB (le-
damot sedan 1997, ordförande 2003-2011), LifeAssays AB (ledamot 
2000-2011, ordförande 2000-2004), European Ins�tute of Science AB 
(ledamot sedan 1990-2011). Dario Kriz har 31 publicerade vetenskap-
liga ar�klar samt står som uppfinnare �ll 14 godkända paten�amiljer.  
Innehar med familj 252 093 A-ak�er samt 1 091 724 B-ak�er samt ge-
nom European Ins�tute of Science 9 165 A-ak�er och 37 853 B-ak�er 
i Implementa Hebe AB. 

Docent Lars-Olof Hansson
Invald år 2011. Född 1944, leg läkare 1977, specia-
list i klinisk kemi 1984, medicine doktor 1996 och 
docent 1998. Docent Hansson har lång erfarenhet 
av klinisk kemi från fem av våra svenska universi-
tetssjukhus. Mellan 2005-2008 var docent Hansson 
verksamhetschef för Akademiska laboratoriet vid 
Akademiska sjukhuset i Uppsala. Idag arbetar han på Karolinska Uni-
versitet Laboratoriet. Docent Hanssons huvudintresse inom klinisk kemi 
är plasmaproteiner, markörer för inflammatoriska reak�oner, njurfunk-
�on, inflammatorisk tarmsjukdom och tumörmarkörer. Hansson har 
publicerat drygt 100 vetenskapliga ar�klar. Dessutom har docent Hans-
son e� stort intresse för organisa�ons- och ledarskapsfrågor. Utöver 
sin sjukvårdstjänst arbetar han, via si� bolag Ins�tute for Diagnos�cs 
Development. Innehar följande styrelseuppdrag: European Ins�tute of 
Science AB (ordförande). Han är ordförande för Equalis expertgrupp för 
plasmaproteiner samt associerad medlem i IFCCs (Interna�onal Fede-
ra�on of Clinical Chemistry) commi�ee on plasma proteins. Innehar 0 
ak�er i Implementa Hebe AB.

Dr Kirs�n Kriz
Invald år 2011. Född 1975. Fil. kand. 1997 (Univer-
sity of California, San Diego, USA) och Teknologie 
doktor 2003 (Lunds Universitet). Hennes special-
kunskaper ligger inom området kvalitetskontroll 
och forskning. Hon har arbetat som kvalitetskon-
trollansvarig samt som forskningschef i börsbola-
get LifeAssays AB och är nu VD i Biotech-IgG AB. Hon har inga andra 
styrelseuppdrag. Kirs�n Kriz har 12 publicerade vetenskapliga ar�klar. 
Hon har belönats med flera amerikanska pres�gefyllda utmärkelser bl 
a UCSD Regents Scholarship (1995) samt e� honorärt medlemskap i 
Phi Beta Kappa (1997). Innehar med familj 252 093 A-ak�er samt 1 091 
724 B-ak�er samt genom European Ins�tute of Science 9 165 A-ak�er 
och 37 853 B-ak�er i Implementa Hebe AB. 

Forsknings & Utvecklingspolicy

Implementa Hebes policy för Forskning & Utveckling har 
sedan år 2000 varit a� bedriva en ak�v patentstrategi i sy�e 
a� skydda poten�ella produkter som utvecklats av bolaget. 
Bolaget är idag inte beroende av andra patent eller licenser 
än ovan givna. Det har ej ingå�s några avtal eller andra 
motsvarande förhållanden av väsentlig betydelse för bolagets 
verksamhet eller fram�da lönsamhet förutom avtalen nämnda 
på sidan 26.



24

Emissionsmemorandum 2012 Implementa Hebe AB

Allmänt
Nedanstående sammanfa�ning avser a� ge en övergripande 
informa�on om beska�ningen av kapitalinkomster för privatpersoner 
bosa�a i Sverige samt för svenska ak�ebolag. Sammanfa�ningen 
är baserad på bestämmelser som gällde vid tryckningen av de�a 
emissionserbjudande. Dock bör varje person som överväger a� 
köpa ak�er konsultera sin ska�erådgivare om vilka konsekvenser e� 
innehav och eventuell fram�da försäljning kan innebära. För fysiska 
och juridiska personer bosa�a i Sverige gäller nuvarande ska�eregler 
i samband med de�a emissionserbjudande. Beskrivningen gäller inte 
i utlandet hemmahörande personer och inte heller i de fall där ak�er 
innehas som omsä�nings�llgång i näringsverksamhet eller innehas av 
handelsbolag.

Raba�erad teckning av ak�er
I normalfallet sker ingen beska�ning av �lldelning av ak�er. Värdet av 
erbjudandet, det vill säga raba�en vid teckning av ak�er, är en förmån 
för Implementa Hebe AB:s ak�eägare. Det är oklart om denna förmån 
kan anses som en ska�eplik�g förmån. Frågan har inte blivit rä�sligt 
prövad. Ak�eägare rekommenderas a� lämna uppgi�er om den raba�-
erade emissionen i sina självdeklara�oner.

Fysiska personer
Realisa�onsvinster på svenska ak�er beska�as med 30 % i inkomst-
slaget kapital. Uppkommer realisa�onsförlust på svenska marknads-
noterade ak�er och andra marknadsnoterade delägarrä�er (�ll 
exempel teckningsrä�er och BTA) beaktas hela förlusten förutsa� a� 
förlusten kan kvi�as mot realisa�onsvinst i e� annat marknadsnoterat 
ak�ebeska�at värdepapper. Avdraget måste utny�jas samma år som 
förlusten uppkommit. Om avdraget inte utny�jas i inkomstslaget 
kapital medges reduk�on från ska�en på inkomst av tjänst och 
näringsverksamhet samt fas�ghetsska�. Reduk�onen medges med 30 
% av undersko�et upp �ll 100 000 kr, och därutöver med 21 %. 

Utdelning på ak�er i svenska ak�ebolag beska�as med 30 % i 
inkomstslaget kapital för personer hemmahörande i Sverige. För 
ak�eägare i andra länder utgår svensk kupongska� med 30 % 
för utdelning. Denna ska�esats är i allmänhet reducerad genom 
dubbelbeska�ningsavtal med andra länder. Bolaget tar ej på sig 
ansvaret för a� innehålla källska�. Den preliminära ska�en innehålls 
normalt av Euroclear Sweden AB (�digare VPC AB)  eller, beträffande 
förvaltningsregistrerade ak�er, av förvaltaren.

Ak�ebolag
Ak�ebolag beska�as vid utdelningar och reavinster i e� inkomstslag, 
inkomst av näringsverksamhet, med en statlig inkomstska� på 26,3 %. 
Avdrag för realisa�onsförluster vid avy�ring av värdepapper såsom 
ak�er och andra ak�eliknande värdepapper som innehas som kapital-
placering får dras av endast mot realisa�onsvinster vid avy�ring av 
samma slag av värdepapper. Preliminärska� för utdelning innehålles 
inte för svenska ak�ebolag. Särskilda ska�eregler gäller för vissa 
företagskategorier.

Utny�jande av erhållna teckningsrä�er
Utny�jas erhållna teckningsrä�er för teckning av nya ak�er utlöses 
inte någon beska�ning. Teckningsrä�er som grundas på ak�einnehav i 
Implementa Hebe AB anses anskaffade för noll kronor.

Avy�ring av erhållna teckningsrä�er
Ak�eägare som inte önskar utny�ja sin företrädesrä� a� delta i 
nyemissionen kan avy�ra sina teckningsrä�er. Ska�eplik�g kapitalvinst 
skall då beräknas.

Förvärvade teckningsrä�er
För den som köper eller på liknande sä� förvärvar teckningsrä�er i 
Implementa Hebe AB på marknaden utgör vederlaget anskaffningsutgi� 
för dessa. Utny�jande av teckningsrä�erna för teckning av ak�er 
utlöser ingen beska�ning. Avy�ras istället teckningsrä�erna utlöses 
kapitalvinstbeska�ning.

Ak�eägare som är begränsat ska�skyldiga
För ak�eägare utan ska�erä�slig hemvist i Sverige som erhåller 
utdelning från e� svenskt ak�ebolag innehålls normalt kupongska�. 
Särskilda regler gäller dock för utdelning på Näringsbe�ngade ak�er. 
Ska�esatsen är 30 %. Denna ska�esats är dock i allmänhet reducerad 
genom ska�eavtal som Sverige ingå� med andra länder för undvikande 
av dubbelbeska�ning. Kupongska�en innehålls av Euroclear 
Sweden AB (�digare VPC AB) vid utdelnings�llfället. Om ak�erna är 
förvaltningsregistrerade svarar förvaltaren för ska�eavdraget. 

Ak�eägare och innehavare av teckningsrä�er som är begränsat 
ska�skyldiga i Sverige och som inte bedriver verksamhet från fast 
dri�ställe i Sverige beska�as normalt inte i Sverige för kapitalvinster 
vid avy�ring av ak�er eller teckningsrä�er. Ak�eägare respek�ve 
innehavare av teckningsrä�er kan dock bli föremål för beska�ning i 
sin hemviststat. Enligt en särskild regel kan fysiska personer som är 
begränsat ska�skyldiga i Sverige bli föremål för kapitalvinstbeska�ning 
vid avy�ring av bland annat svenska ak�er om de vid något �llfälle 
under det kalenderår då avy�ringen ske� eller under de föregående 
�o kalenderåren varit bosa�a eller stadigvarande vistats i Sverige. 
Det är oklart om denna regel även kan komma a� �llämpas på 
teckningsrä�er. Tillämpligheten av regeln är dock i flera fall begränsad 
genom ska�eavtal.

Skattefrågor
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IMPLEMENTA HEBE AB (PUBL) 
Org nr 556581-9272
Antagen 2011-05-20

§1 Firma
Bolagets firma är Implementa Hebe AB (publ).

§2 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha si� säte i Lunds kommun.

§3 Verksamhet
Bolaget skall bedriva kommersialisering av högteknologiska produkter 
och metoder samt konsultverksamhet inom medicinsk teknik och 
bioteknologi samt därmed förenlig verksamhet.

§4 Ak�er och Ak�ekapital
Ak�ekapitalet skall utgöra lägst femhundrafyratusen kronor 
(504.000) och högst två miljoner sextontusen (2.016.000) kronor. 
Antalet ak�er som kan finnas utgivna i bolaget kan lägst vara å�a 
miljoner fyrahundratusen (8.400.000) samt högst tre�otre miljoner 
sexhundratusen (33.600.000).
Ak�er av två slag skall kunna utges, A-ak�er vilka medför 10 (�o) 
röster och B-ak�er vilka medför 1 (en) röst. Alla ak�er oavse� serie har 
samma rä� �ll andel av bolagets �llgångar och vinst. A-ak�er kan utges 
�ll e� antal motsvarande högst det totala antalet ak�er i bolaget och 
B-ak�er kan utges �ll e� antal motsvarande högst det totala antalet 
ak�er i bolaget. På en �ll styrelsen riktad skri�lig begäran av ak�eägare 
skall en ak�e av serie A kunna omvandlas �ll ak�e av serie B. 
Beslutar bolaget a� öka ak�ekapitalet genom kontantemission eller 
kvi�ningsemission skall gammal ak�e ge företrädesrä� �ll ny ak�e av 
samma slag. Ak�er som inte har tecknats enligt denna företrädesrä� 
skall erbjudas samtliga ak�eägare. Om inte hela antalet ak�er som 
tecknats på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut skall ak�erna 
fördelas mellan tecknarna i förhållande �ll det antal ak�er de förut 
äger. I den mån de�a inte kan ske skall lo�ning �llämpas. I det fall 
bolaget beslutar a� genom kontantemission eller kvi�ningsemission 
ge ut fl er ak�er endast av serie A eller serie B skall samtliga ak�eägare, 
oavse� om deras ak�er är av serie A eller serie B, äga företräde a� 
teckna nya ak�er i förhållande �ll det antal ak�er de förut äger. Vad 
som här föreskrivs om ak�eägares företrädesrä� vid nyemission av 
ak�er skall äga motsvarande �llämpning om bolaget beslutar a� genom 
kontantemission eller kvi�ningsemission ge ut teckningsop�oner 
eller konver�bler. Vad som ovan sagts skall inte innebära någon 
inskränkning i möjligheten a� fa�a beslut om kontantemission eller 
kvi�ningsemission med avvikelse från �digare företrädesrä�.
Vid ökning av ak�ekapitalet genom fondemission skall nya ak�er 
emi�eras av varje ak�eslag i förhållande �ll det antal ak�er av samma 
slag som finns �digare. Därvid skall gamla ak�er av visst ak�eslag 
medföra rä� �ll nya ak�er av samma ak�eslag. Det ovan sagda skall inte 
innebära någon inskränkning i möjligheten a� genom fondemission, 
e�er erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut ak�er av ny� slag.

§5 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst fem (5)
ledamöter, med lägst noll (0) och högst två (2) suppleanter. Styrelsen 
väljs årligen på årsstämman för �den in�ll slutet av nästa årsstämma.

§6 Revisor
En (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan suppleant, 
för granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma 
för �den in�ll slutet av �ärde årsstämman e�er revisorsvalet.

§7 Kallelse
Kallelse �ll årsstämma samt kallelse �ll extra bolagsstämma där fråga 
om ändring av bolagsordning kommer a� behandlas, skall u�ärdas 
�digast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse �ll årsstämma 
eller extra bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes 
Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid �dpunkten för kallelse 
ska informa�on om a� kallelse ske� annonseras i Dagens Industri. 
Förslag �ll dagordning och det huvudsakliga innehållet i framlagda 
förslag skall redovisas i kallelsen. Kallelse och andra meddelanden �ll 
ak�eägarna kan även ske per post, kungörelse i en i Skåne län dagligen 
utkommande �dning eller via Internet. Ak�eägare som önskar deltaga 
i bolagsstämma skall anmäla sig hos bolaget senast 12:00 den dag som 
ange�s i kallelsen �ll stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan 
allmän helgdag, lördag, midsommara�on, jula�on eller nyårsa�on och 
får ej infalla �digare än femte vardagen före stämman.

§8 Årsstämma
På årsstämman skall följande ärenden förekomma
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprä�ande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justeringsmän.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberä�else.
7. Beslut:
a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b) om disposi�oner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och 
verkställandedirektör.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt, i 
förekommande fall, val av revisor och eventuella revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt
ak�ebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§9 Röstberä�gande
Vid årsstämma samt extra bolagsstämma äger envar röstberä�gad 
rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda ak�er utan 
begränsning i röstetalet.

§10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall omfa�a kalenderår.

§11 Behörighet
Den ak�eägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i 
ak�eboken och antecknad i e� 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 skall antas vara behörig a� utöva de rä�gheter som följer 
av 4 kap. 39 § ak�ebolagslagen (2005:551).

Bolagsordning
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Implementa Hebe AB (publ) med organisa�onsnummer 556581-9272 
registrerades vid det svenska Patent och Registreringsverket (nuvarande 
Bolagsverket) den 7 februari 2000 och verksamhet har bedrivits sedan 
dess i Sverige. Bolagets associa�onsform är ak�ebolag och regleras 
av ak�ebolagslagen (2005:551). Bolaget uppfyller gällande regler för 
företagsstyrning i Sverige. Bolaget är anslutet �ll Euroclear Sweden AB.

Väsentliga avtal
I dagsläget finns e� avtal mellan Bolaget och European Ins�tute 
of Science AB, organisa�onsnummer 556404-2769, som berä�gar 
European Ins�tute of Science AB a� uppbära en royalty om 5 % baserat 
på Implementa Hebe ABs omsä�ning avseende CoolHeater® fram �ll 
2012-12-31.

Vidare finns e� avtal mellan Bolaget och BergmanLabora AB om 
ensamrä� �ll försäljning av CoolHeater® på den svenska marknaden. 
Avtalet innebär försäljning av minimum 30 enheter inom en 
tolvmånadersperiod. Avtalet löper på 2 år och förlängs däre�er 
automa�skt 1 år i taget. 

Vidare finns e� licensavtal mellan Bolaget och European Ins�tute 
of Science AB, organisa�onsnummer 556404-2769, som berä�gar 
European Ins�tute of Science AB a� uppbära en royalty om 5 % baserat 
på Implementa Hebe ABs omsä�ning avseende magne�smbaserad 
nanoteknologi fram �ll 2021-09-01. 

Vidare finns e� uppdragsavtal mellan Bolaget och LifeAssays® AB, 
organisa�onsnummer 556595-3725 avseende bistånd genom 
konsultuppdrag �ll LifeAssays® i immateriella och administra�va 
göromål. 

Tvister och Rä�sliga processer
Bolaget har inte varit part i några rä�sliga förfaranden eller 
skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana 
bolaget är medvetet om kan uppkomma) under de senaste tolv 
månaderna, och som nyligen ha� eller skulle kunna få betydande 
effekter på bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. 

Försäkringar
Styrelsen bedömer a� Bolagets nuvarande försäkringsskydd är 
�llfredsställande med hänsyn �ll verksamhetens art och omfa�ning.

Transak�oner med närstående
Transak�oner med närstående under 2011 innefa�ar intäkter för 
VD/ordförandekonsultuppdrag, konsul�jänster för kapitalanskaffning 
samt hyresintäkter på 230 tkr (Biotech-IgG AB (fd Chemel AB)) och 
38 tkr (LifeAssays AB), royaltykostnader enligt avtal från försäljning 
av CoolHeater på 3 tkr (European Ins�tute of Science AB) samt 
hyreskostnader på 48 tkr (Dario Kriz Enskilda). 2010 erhölls intäkter 
för andel i kostnader för konsul�jänster i samband med nyemission 
på 10 tkr (Chemel AB), samt inköp av inventarier 8 tkr (Chemel AB). 
Under 2009 och 2008 fanns inga transak�oner med närstående. E� 
köpeavtal har undertecknats mellan Bolaget och fas�ghetsägaren 
Dario Kriz samt har, i enlighet med de�a avtal, en köpesumma på totalt 
2 800 tkr utbetalats �ll Dario Kriz som likvid för förvärvet av �digare 
i memorandumet nämnda fas�ghet på Brunnshögsområdet i Lund. 
Samtliga transak�oner bedöms ha ske� på marknadsmässiga grunder. 

Miljöpåverkan
Bolagets direkta påverkan på miljön bedöms som liten e�ersom 
bolaget främst bedriver en kontorsbaserad verksamhet. Bolagets 
miljöpolicy sy�ar �ll a� minimera miljöpåverkan. Allt kemiskt och 
biologiskt material från laboratorieverksamheten oskadliggörs eller 
deponeras hos SYSAV AB e�er u�örda studier och orsakar således 
ingen miljöpåverkan. Bolaget bedriver ingen produk�on av kemiska 
produkter och behöver därför inget �llstånd enligt miljöbalken för a� 
bedriva sin verksamhet.

ISO-cer�fiering 
Bolaget är inte ISO-cer�fierat.

Bolagskoden
Svensk kod för bolagsstyrning är inte obligatorisk för Implementa Hebe 
AB. Styrelsens målsä�ning är a� följa den praxis som utvecklas och 
avser �llämpa den i de delar den bedöms ha relevans för Bolaget och 
dess ak�eägare. Implementa Hebe AB har valt alterna�va lösningar 
på en del punkter i förhållande �ll Svensk Kod för Bolagsstyrning 
(numrering i enlighet med denna):
6.1 Varken val av ordförande för styrelsen eller instruk�oner för 
vem som styrelsen ska välja som ordförande beslutades på senaste 
årsstämma 2010. På grundval av de�a valde styrelsen en ordförande 
utan några instruk�oner från årsstämman.
9.1 Styrelsen har med hänsyn tagen �ll bolagets storlek och 
verksamhetens omfa�ning valt a� inte inrä�a e� ersä�ningsutsko� 
utan a� denna fråga kan handläggas av styrelsen i sin helhet. 
Dessutom anses det av stor vikt a� VD deltar vid handläggandet av 
denna fråga e�ersom denne är en av bolagets största ak�eägare. I 
jämförelse med andra bolag är bolagets verksamhet av begränsad 
omfa�ning. Avvikelsen sy�ar �ll a� skapa en effek�v organisa�on med 
e� hanterbart må� av administra�on.
10.1 Styrelsen har med hänsyn tagen �ll bolagets storlek och 
verksamhetens omfa�ning valt a� inte inrä�a e� revisionsutsko� utan 
a� denna fråga kan handläggas av styrelsen i sin helhet. Dessutom anses 
det av stor vikt a� VD deltar vid handläggandet av denna fråga e�ersom 
denne är en av bolagets största ak�eägare. I jämförelse med andra 
bolag är bolagets verksamhet av begränsad omfa�ning. Avvikelsen 
sy�ar �ll a� skapa en effek�v organisa�on med e� hanterbart må� av 
administra�on.

Införlivade dokument
Följande dokument har införlivats i de�a emissionsmemorandum 
och skall läsas som en del av de�a. Den finansiella informa�onen för 
2008, 2009 och 2010  är reviderade utan anmärkning från revisor. 
Den finansiella informa�onen för 2011 har översiktligt granskats utan 
anmärkning av bolagets revisor. Handlingarna finns �llgängliga på 
Bolagets hemsida samt på Bolagets kontor.

-    Den reviderade årsredovisningen för 2008
- Den reviderade Årsredovisningen för 2009
- Den reviderade Årsredovisningen för 2010
-    Den ej revisorsgranskade bokslutskommunikén för Q4 2011
- Revisionsberä�elser för 2009-2010 finns intagna i årsredovisningen     
  för respek�ve år.
-   Granskningsrapport från revisor för finansiell informa�on för 2011.
- Bolagsstyrningsrapporten som finns intagen i årsredovisningen för 2010.

Legala aspekter och Införlivade Dokument
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Ordlista

An�kropp - En del av immunförsvaret som känner igen 
främmande substanser, bakterier eller virus och binder �ll 
dessa

Bioaffinitetsligand - biologisk molekyl som kan binda �ll 
andra biologiska molekyler som proteiner eller an�kroppar

Bolaget - Implementa Hebe AB

DNA - Arvsmassan

EURIS - European Ins�tute of Science AB

Hypertermi /Magnetpar�kelterapi - metod a� genom en 
lokal temperaturförhöjning åstadkomma en selek�v celldöd 
med an�kroppar bundna �ll magne�ska nanopar�klar samt 
e� externt pålagt magne�ält

Magne�ska pep�dnanopar�klar - magne�ska par�klar med 
en diameter på en miljontedels millimeter.  Pep�der som 
binder �ll biologiska molekyler kan kopplas �ll dessa och 
användas för snabb separa�on eller påverkan av biologiska 
molekyler om par�klarna placeras i e� magne�ält

Magne�smbaserad nanoteknologi - teknologi som baseras 
på magne�sm med komponenter i nanometerskala.

Magnetomrörare - anordning som med hjälp av e� 
roterande magne�ält används för a� röra om en vätska

MFG - Magne�c Field Generator, en av Bolagets produkter

OEM-avtal - akronym för Original Equipment Manufacturer, 
det vill säga termen för e� företag som �llverkar den slutliga 
produkten som kan säljas på den öppna marknaden. I 
normala fall säljs produkten inte direkt från OEM-företaget 
utan via återförsäljare

Metalloxid - en kemisk förening mellan en metall och syre

Paten�amilj - flera patent som täcker rä�gheterna �ll en 
uppfinning, vara eller tjänst

Pep�d - en kortare kedja av aminosyror, t ex en kortare del 
av e� protein

Protein - Äggviteämne

RNA - Ribonukleinsyra, del i avkodningen av DNA i 
cellmetabolismen 

Innovativa  
Lösningar för 

Biotech och LifeScience

Emissionsmemorandumet innehåller u�alanden om 
fram�den som grundar sig på Implementa Hebe ABs aktuella 
syn på fram�da händelser och målsä�ning för finansiell 
samt opera�v utveckling. Fram�dsbedömningar gäller 
endast per det datum de görs och Implementa Hebe AB gör 
ingen u�ästelse om a� offentliggöra uppdateringar eller 
revideringar av fram�dsinriktade u�alanden �ll följd av ny 
informa�on, fram�da händelser eller dylikt. Implementa 
Hebe AB ger inga garan�er för a� dessa fram�dsinriktade 
u�alanden förverkligas eller visar sig vara korrekta varför 
presum�va investerare bör inte lägga o�llbörlig vikt vid dessa. 
Bolagets riskbild beskrivs på sida 5 samt i årsredovisningen för 
2010 på sida 16 not 3 samt sida 18 not 15. Riskbilden, som inte 
gör anspråk på a� vara heltäckande, kan medföra a� verkligt 
u�all komma a� avvika betydligt från fram�dsinriktade 
u�alanden. Emissionsmemorandumet innehåller historisk 
marknadsinforma�on och branschprognoser, bl a storlek 
på de marknader inom vilka Implementa Hebe AB verkar. 
Informa�onen har hämtats från olika externa källor och 
återgivits av Implementa Hebe AB på e� korrekt sä�. Även 
om Implementa Hebe AB anser a� dessa källor är �llförlitliga 
har ingen oberoende verifiering gjorts, varför rik�gheten eller 
fullständigheten i informa�onen ej kan garanters. Det har inte 
kommit �ll Implementa Hebe AB kännedom och kan därför 
försäkras a� genom jämförelse med annan informa�on som 
offentliggjorts av de tredje parter varifrån informa�onen har 
hämtats, a� inga uppgi�er utelämnats på e� sä� som skulle 
göra den återgivna informa�onen felak�g eller missvisande.



Insändes till:

 Implementa Hebe AB   Anmälningstid: 1 februari - 15 februari 2012
 c/o European Inst of Science AB, 223 70 LUND  Pris:  2,50 kronor per aktie
 Tel: 046 - 286 22 30   Likviddag: 22 februari 2012
 Fax: 046 - 12 37 60

Undertecknad anmäler sig härmed, enligt villkor i emissionsmemorandum daterat i januari 2012, 

för teckning av 

_________styck(-en) aktieposter av serie B i Implementa Hebe AB. Aktierna kan tecknas i en post eller flera.

En aktiepost motsvarar 1 000 B-aktier = 2 500 kronor.

Genom undertecknandet av denna anmälningssedel befullmäktigas innehavaren att verkställa teckning 
enligt de villkor som angivits i ovannämnda emissionsmemorandum. Endast en anmälningssedel per 
tecknare kommer att beaktas. Observera att anmälan är bindande.

Aktierna skall registreras på nedanstående depå/VP-konto:
Depå hos bank eller fondkommissionär:

Depånummer           Bank/fondkommissionär

eller VP-konto

Namn- och adressuppgifter (var god texta!)

Efternamn/Firma    Tilltalsnamn    Personnummer/Organisationsnummer

Adress         Telefon dagtid

Postnummer    Ort     E-mail

 
Ort och datum        Underskrift

Anmälan om förvärv av aktier utan företräde i Implementa Hebe AB (publ)
ANMÄLNINGSSEDEL/FULLMAKT

Postadress     Besöksadress   Tel   Fax   Org.nr
Implementa Hebe AB    Odarslövsvägen 50 046-286 22 30  046-12 37 60  556581-9272
c/o European Institute of Science AB  225 92 LUND
223 70 LUND     www.implementa.se info@implementa.se

Implementa hebe AB


